Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PZP.271.1.26.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
zwanej dalej ustawą PZP
pod nazwą:

„Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia,
odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Miasta Radomsko
oraz wybranych jednostek”

Rodzaj zamówienia: Usługa

ZATWIERDZAM:

….…………………………………………………………………

(data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
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SEKCJA I
Definicje: Użyte w SIWZ, w tym w Załącznikach do SIWZ, pojęcia i terminy, zarówno w liczbie
pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej, będą miały następujące znaczenie, chyba że zastrzeżono inaczej:
1. ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843),
2. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez
Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z uwzględnieniem
niniejszej SIWZ, w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa
(umowa ubezpieczenia),
3. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego Postępowania i zatwierdzona przez
kierownika Zamawiającego,
4. Zamawiający – zamawiający w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy PZP, wskazani w Sekcji II pkt 1,
wspólnie na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP, przeprowadzający Postępowanie
i udzielający Zamówienia,
5. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie
Zamówienia,
6. Zamówienie - zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną na
piśmie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem jest usługa szczegółowo opisana
w niniejszej SIWZ. Zamówienie w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy PZP jest Zamówieniem wspólnym
realizowanym przez Zamawiających,
7. Umowa (umowa ubezpieczenia) – zamówienie publiczne (zamówienie wspólne), przez które należy
rozumieć umowę (umowę ubezpieczenia) odpłatną, zawartą na piśmie pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą, po zakończeniu niniejszego Postępowania. Dla każdej części Zamówienia zostanie
zawarta odrębna Umowa,
8. Ubezpieczyciel – Wykonawca, który zawarł z Zamawiającym Umowę,
9. Ubezpieczający - Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia Postępowania i udzielenia
Zamówienia,
działający jako pełnomocnik pozostałych Zamawiających, który zawarł
z Ubezpieczycielem Umowę,
10.Ubezpieczony - Zamawiający, z zastrzeżeniem, że:
10.1. w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczonym jest posiadacz i/lub
kierujący pojazdem mechanicznym,
10.2. w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczonym jest kierujący pojazdem
mechanicznym oraz pasażerowie,
10.3. w ubezpieczeniach mienia Ubezpieczonym może być osoba trzecia posiadająca interes prawny
do mienia.
11.Użyte w SIWZ i załącznikach skróty nazw jednostek:
Lp.

Oznaczenieskrótowe

Nazwa

1.

MR

Miasto Radomsko
Jednostki budżetowe

1.

UMR

Urząd Miasta w Radomsku

2.

MOSIR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku

3.

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

4.

CUW

Centrum Usług Wspólnych w Radomsku

5.

PP1

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku

6.

PP2

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku
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7.

PP3

Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku

8.

PP4

Publiczne Przedszkole nr 4 Pod Zielonym Ludkiem w Radomsku

9.

PP5

Publiczne Przedszkole nr 5 w Radomsku

10.

PP6

Publiczne Przedszkole nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku

11.

PP9

Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku

12.

PP10

Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku

13.

PS

Przedszkole Specjalne w Radomsku

14.

PSP1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
w Radomsku

15.

PSP2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Radomsku

16

PSP3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mieszka I w Radomsku

17.

PSP4

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Stanisława
Reymonta w Radomsku

18

PSP5

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika
w Radomsku

19

PSP6

20

PSP7

21

PSP8

22

PSP9

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w
Radomsku

23

PSP10

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława
Broniewskiego w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta
w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Dzieci
w Radomsku

Instytucje kultury
24

MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

25

MDK

Miejski Dom Kultury w Radomsku

26

MR

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

SEKCJA II
Informacje o Zamawiającym:
1. Zamawiający: Miasto Radomsko, zostało upoważnione jako zamawiający w rozumieniu art. 16 ust. 1
ustawy PZP, do przeprowadzenia i udzielenia Zamówienia na ubezpieczenie mienia,
odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i pojazdów wybranych jednostek Miasta Radomsko, w
imieniu i na rzecz Miasta Radomsko oraz jednostek Miasta Radomsko, posiadających status
zamawiających w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy PZP:
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Wykaz jednostek Miasta Radomsko

Lp.

oznaczenieskrótowe

Nazwa

Adres

1.

MR

Miasto Radomsko

ul. Tysiąclecia 5

Jednostki budżetowe
1.

UMR

Urząd Miasta w Radomsku

ul. Tysiąclecia 5

2.

MOSIR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Radomsku

ul. Leszka Czarnego 22

3.

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomsku

ul. Kościuszki 10

4.

CUW

Centrum Usług Wspólnych w Radomsku

ul. Sokola 4

5.

PP1

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana
Brzechwy w Radomsku

ul. Miła 13

6.

PP2

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza
Korczaka w Radomsku

ul. Targowa 7

7.

PP3

Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku

ul. Sierakowskiego 19

8.

PP4

Publiczne Przedszkole nr 4 Pod Zielonym
Ludkiem w Radomsku

ul. Kołłątaja 12

9.

PP5

Publiczne Przedszkole nr 5 w Radomsku

ul. 11-go Listopada 33

10.

PP6

Publiczne Przedszkole nr 6 im. Marii
Konopnickiej w Radomsku

ul. Rolna 2

11.

PP9

Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia
i Małgosi w Radomsku

ul. Sokola 2

12.

PP10

Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku

ul. Armii Krajowej 13

13.

PS

Przedszkole Specjalne w Radomsku

ul. Piastowska 10a

14.

PSP1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Radomsku

ul. Piastowska 17

15.

PSP2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku

ul. Piłsudskiego 22

16

PSP3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mieszka I w Radomsku

ul. Marii Dąbrowskiej 27

17.

PSP4

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Radomsku

ul. Szkolna 4

18

PSP5

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. Mikołaja Kopernika w Radomsku

ul. Narutowicza 207

19

PSP6

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Władysława Broniewskiego w Radomsku

ul. Św. Jadwigi Królowej 20
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20

PSP7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
im. Romualda Traugutta w Radomsku

ul. 11-go Listopada 16

21

PSP8

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku

ul. Reja 81

22

PSP9

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku

ul. Rolna 65

23

PSP10

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
w Radomsku

ul. Makuszyńskiego 25

Instytucje kultury
24

MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

25

MDK

Miejski Dom Kultury w Radomsku

26

MR

Muzeum Regionalne im. Stanisława
Sankowskiego w Radomsku

ul. Narutowicza 4
ul. Brzeźnicka 5
ul. Narutowicza 1

Szczegółowe dane (teleadresowe, NIP, REGON, wykazy lokalizacji oraz zakres działalności - PKD)
Zamawiających, o których mowa powyżej, zostały wymienione w Załączniku A3 (A3.1-A3.26) do SIWZ.
2. Dane Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia niniejszego Postępowania i udzielenia
Zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych Zamawiających:
Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko
Regon: 000524281, NIP: 7722261587
PKD: 7511Z
Tel. 44 685-45-10; 44 685-45-00
3. Pośrednikiem ubezpieczeniowym wykonującym czynności brokerskie w imieniu lub na rzecz
Zamawiających, o których mowa w Sekcji II pkt. 1, biorącym udział w niniejszym Postępowaniu, który
opracował niniejszą SIWZ, jest Broker Ubezpieczeniowy: PWS Konstanta Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073190, posiadająca kapitał
zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, której został nadany NIP 937–000–61–46
oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem
00000092/U, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z
dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516.
4. Pełnomocnikiem Zamawiającego, o którym mowa Sekcji II ust. 2 (to jest Miasta Radomsko),
upoważnionym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 lipca 2019 r. do przygotowania i
przeprowadzenia Postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego jest broker
ubezpieczeniowy PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, NIP 937–
000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod
numerem 00000092/U, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności
brokerskiej z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516. Pełnomocnik działa na podstawie art. 15 ust. 3 i
ust. 4 pkt 3 ustawy PZP.
SEKCJA III
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Niniejsze Postępowanie zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego. Szacunkowa wartość
Zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
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PZP, to jest kwoty 221.000,00 €. Ogłoszenie o Zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
SEKCJA IV
Opis przedmiotu Zamówienia:
1. Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego: „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia
mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Miasta Radomsko oraz wybranych jednostek”.
2. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia,
odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Miasta Radomsko oraz wybranych jednostek.
3. Przedmiot Zamówienia został podzielony na dwie części:
CZĘŚĆ 1 - ubezpieczenia mienia, OC i pojazdów
1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.
4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz z tytułu posiadania
mienia.
5) Ubezpieczenie pojazdów:
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
- Ubezpieczenie AUTO-CASCO.
- Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów.
- Ubezpieczenie Assistance.
- Ubezpieczenie szyb samochodowych.
CZĘŚĆ 2 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu prowadzenia działalności oraz
z tytułu posiadania mienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:
2.1.
Dla CZĘŚCI 1 – Załącznik A do SIWZ,
2.2.
Dla CZĘŚCI 2 – Załącznik B do SIWZ.
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe.
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66519300-4 Usługi dodatkowego ubezpieczenia
6. Zamawiający przewiduje opcję w CZĘŚCI 1.
6.1. Zamawiający określił w SIWZ, w szczególności w załącznikach:
6.1.1. dla CZĘŚCI 1 - Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia,
6.1.2. dla CZĘŚCI 2 - Załącznik B do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia
dla wskazanych części Zamówienia, zakres i wielkość przedmiotu Zamówienia (określane jako
Zamówienie Podstawowe), którego dotyczyć będzie łączna cena (łączna składka ubezpieczeniowa)
podana w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1.1 – 1.2 do SIWZ (określane jako Wartość
Realizowanego Zamówienia to jest wartość Umowy).
6.2. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze Umowę dla wybranej części Zamówienia nie przysługuje
roszczenie o realizację usługi w wielkości lub zakresie podanej w Zamówieniu Podstawowym.
Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie lub wielkości Zamówienia Podstawowego,
nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Jednocześnie Zamawiający przewiduje, że
minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wyniesie 80%
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Wartości Realizowanego Zamówienia. Do rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej - w przypadku wygaśnięcia z jakiegokolwiek
powodu Umowy (umowy ubezpieczenia) zastosowanie będą miały przepisy art. 813 § 1 kodeksu
cywilnego), inne rozliczenia dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez
Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.
6.3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji zwiększenia wielkości i zakresu Zamówienia
Podstawowego w zakresie:
6.3.1. dla CZĘŚCI 1 – do 10% Wartości Realizowanego Zamówienia (wartość Umowy)
w przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego, określonych w szczególności
w Załączniku nr A do SIWZ, na przykład:
• w przypadku nabycia mienia niewskazanego w Załączniku A1 do SIWZ, wzrostu wartości
ubezpieczanego mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych
stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany
wartości ubezpieczanego mienia, objęcia ochroną nowo zrealizowanych inwestycji, zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia NNW, itp. Warunkiem uruchomienia opcji jest złożenie przez
Zamawiającego wniosku o ubezpieczenie na warunkach opisanych w Załączniku nr A do SIWZ;
• w przypadku nabycia nowego pojazdu mechanicznego niewskazanego w Załączniku A2 do SIWZ
lub zgłoszenia do ubezpieczenia posiadanego pojazdu, który wcześniej nie był zgłoszony do
danego rodzaju ubezpieczenia, wzrostu wartości ubezpieczanego pojazdu mechanicznego
wskutek modernizacji, inwestycji oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do
zmiany wartości ubezpieczanych pojazdów. Warunkiem uruchomienia opcji jest złożenie przez
Zamawiającego wniosku o ubezpieczenie na warunkach opisanych w Załączniku A do SIWZ;
6.4.
Opcja, dla wskazanej w pkt. 6 ppkt 6.3. części Zamówienia, będzie realizowana na takich samych
warunkach i w takim samym zakresie jak Zamówienie Podstawowe. Cena jednostkowa prawa opcji
opisanego w pkt. 6 ppkt 6.3., to jest stawka mająca zastosowanie do danego rodzaju
ubezpieczenia, będzie identyczna, jak stawka obowiązująca dla danego rodzaju ubezpieczenia w
ramach Zamówienia Podstawowego zaoferowanej w ofercie Wykonawcy. Składka
ubezpieczeniowa obliczona w oparciu o stawkę, o której mowa powyżej oraz deklarowane sumy
ubezpieczenia, zostanie potwierdzona w dokumencie ubezpieczenia (polisie, aneksie do polisy lub
certyfikacie) wystawionym przez Wykonawcę.
7.
Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części Zamówienia: 2. Wykonawca
może złożyć ofertę na dowolną wybraną część, na jedną wybraną część lub na wszystkie części
Zamówienia. Szczegółowy opis poszczególnych części Zamówienia, Zamawiający określił
w Załącznikach do SIWZ wskazanych w Sekcji IV pkt. 4.

SEKCJA V
1. Strona internetowa, na której jest udostępniany SIWZ:
www.pwskonstanta.com.pl ; www.radomsko.pl
2. Charakter danych i informacji zawartych w SIWZ:
Dane i informacje zawarte w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty, udziału
w Postępowaniu, zawarcia i wykonywania Umowy i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystane
w innym celu. SIWZ wraz z wszystkimi Załącznikami stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z
późn. zm.) i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zakazana jest jakakolwiek
ingerencja w treść i integralność SIWZ oraz jej bezprawne wykorzystywanie (w tym modyfikacja,
zmiana, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie) w całości lub w części, również
w celu wykorzystania w tzw. dziełach zależnych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w Postępowaniu, jak również Umowy
w każdej części Zamówienia, będą sporządzone w języku polskim.
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5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji o której
mowa w art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania Zamówienia.
8. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Informacja o aukcji
elektronicznej i umowie ramowej.
8.1. Dla części 1 zamówienia Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia

podstawowego, udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z
przedmiotem Zamówienia – o całkowitej wartości wynoszącej 10 % wartości zamówienia
podstawowego ustalonej dla części 1 zamówienia. Zakres ewentualnych usług, o których mowa w
zdaniu powyżej oraz warunki na jakich zostaną one udzielone został określony w opisie
przedmiotu zamówienia dla części 1 - w załączniku A do SIWZ.
8.2. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8.3. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

SEKCJA VI
Termin wykonania Zamówienia:
1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, termin wykonania Zamówienia wynosi 24 miesiące, liczone od dnia
01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r.
2. Termin wykonania Zamówienia dla CZĘŚCI 1 i 2 obejmuje okres od dnia 01.12.2019 r. do dnia
30.11.2021 r. i dzieli się na dwa 12 miesięczne okresy rozliczeniowe:
2.1. pierwszy okres rozliczeniowy: od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2020 r.
2.2. drugi okres rozliczeniowy: od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2021 r.
Z zastrzeżeniem okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów podanych w załączniku A2 do
SIWZ. Dla każdego pojazdu mechanicznego zostanie wydany indywidualny certyfikat/polisa (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
(ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC ppm dla każdego pojazdu będzie udzielana w okresie 12
miesięcy liczonym odrębnie dla każdego pojazdu mechanicznego). Dopuszczalna jest polisa zbiorcza
dla grupy pojazdów lub polisy indywidualne dla każdego pojazdu. Na koniec pierwszego okresu
rozliczeniowego w dniu 30.11.2020 r. nastąpi wyrównanie okresów ubezpieczenia pojazdów
mechanicznych. Szczegółowy opis zasad ubezpieczania pojazdów w poszczególnych okresach
ubezpieczenia został podany w Załączniku A do SIWZ. Okresy ubezpieczeń dla poszczególnych
pojazdów mechanicznych zostały podane w Załączniku A2 do SIWZ.
SEKCJA VII
Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, dotyczące:
1.1.
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
lub czynności zawodowych, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
1.1.1. w CZĘŚCI 1 co najmniej w grupie 1, 3, 8, 9, 10, 13 i 18 Działu II Załącznika do ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
1.1.2. w CZĘŚCI 2 co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, każdy z Wykonawców powinien
samodzielnie spełniać warunek udziału w Postępowaniu określony w pkt. 1 ppkt. 1.1.
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2. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
3. Jednocześnie Zamawiający odstępuje od badania podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek,
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
SEKCJA VIII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu:
1.1. Do oferty, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w Postępowaniu, Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z Postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert
- wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; Wzór
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa
w niniejszym ppkt, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenie
może zostać złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia, o ile z treści pełnomocnictwa wynika umocowanie do złożenia w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia niniejszego oświadczenia.
2.

Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem
Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów.
2.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w Postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt. 1 ustawy PZP (dot. warunków udziału w Postępowaniu):
zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej:
2.1.1. w CZĘŚCI 1 co najmniej w grupie 1, 3, 8, 9, 10, 13 i 18 Działu II Załącznika do ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
2.1.2. w CZĘŚCI 2 co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
2.2. gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenia
właściwego organu nadzoru potwierdzające, że Wykonawca wykonuje działalność
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie
na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać,
że spełnia warunek udziału w Postępowaniu wskazany w Sekcji VII pkt 1 ppkt 1.1.,
przedkładając środki dowodowe (na przykład dokumenty lub oświadczenia złożone przez
Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające, że posiada
uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w powyżej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub
siedzibę, potwierdzające, że może wykonywać działalność ubezpieczeniową i posiada
uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem
Zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji
otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego
potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana
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i przyjęta przez polski organ nadzoru. Wykonawca, którego dane uległy zmianie, a przedłożone
przez Wykonawcę w Postępowaniu zezwolenia, zaświadczenia lub oświadczenia wykazujące
uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, wskazują dane sprzed
tych zmian, zaleca się aby Wykonawca dołączył również orzeczenia organów rejestrowych
wykazujące następstwo prawne lub zmiany nazw (firm) Wykonawcy o ile zmiany te nie wynikają
z pełnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego,
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej
grupy kapitałowej może złożyć informacje o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.
4.

Forma składanych dokumentów:
4.1. Oświadczenia, o których mowa w Sekcji VIII pkt 1.1 i pkt 3 dotyczące Wykonawcy składane są
w oryginale.
4.2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji VIII pkt 1, inne niż oświadczenia,
o których mowa w pkt 4 ppkt. 4.1. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
4.3. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
4.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
4.5. Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów lub oświadczeń dotyczą również
dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
4.6. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni podmiot za
zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

SEKCJA IX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony według wzoru właściwego dla danej Części
Zamówienia – odpowiednio dla Części 1 Załącznik nr 1.1. i dla Części 2 Załącznik nr 1.2.do
SIWZ.
1.2. Wypełniony i podpisany Załącznik do Formularza oferty – Specyfikacja cenowa, sporządzony
według wzoru właściwego dla danej Części Zamówienia – odpowiednio dla Części 1 Załącznik nr
2.1. a dla Części 2 Załącznik nr 2.2. do SIWZ.
1.3. Oświadczenie wymienione w Sekcji VIII pkt.1 ppkt 1.1. tj.: Załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczące
Wykonawcy.
1.4. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w Postępowaniu, udzielone dla osoby/osób podpisujących ofertę i wymagane oświadczenia oraz
poświadczające za zgodność z oryginałem dokumenty, o ile ta osoba/ te osoby nie zostały
ujawnione we właściwym rejestrze dołączonym do oferty.
1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia
albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia publicznego.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.
3. W przypadku podpisania oferty oraz dokumentów określonych w Sekcji VIII i IX przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy oraz w okolicznościach,
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o których mowa w Sekcji X pkt 1, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane
przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, bez
udziału osób trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (również przy użyciu korektora) powinny być naniesione
czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki.
6. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę w danej części Zamówienia,
zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż
jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot
występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie (np. konsorcjum) lub jest samodzielnym
Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej (np. konsorcjum) w tej samej części
Zamówienia. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę dla danej części zamówienia.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.
11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).
SEKCJA X
WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika
do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i do zawarcia
Umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie
dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. Pełnomocnictwo
zawierać powinno umocowanie do reprezentowania ich w Postępowaniu, albo do reprezentowania
w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia. Pełnomocnictwo należy przedłożyć
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 1, o ile z treści pełnomocnictwa wynika
umocowanie do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w składzie grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie Zamówienia po terminie składania ofert.
SEKCJA XI
PODWYKONAWCY
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania Zamówienia przez Wykonawcę kluczowych
części Zamówienia polegających na udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie działalności
swego przedsiębiorstwa i spełnieniu świadczenia w razie zajścia przewidzianego w Umowie (umowie
ubezpieczenia) wypadku.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, które nie obejmują części
Zamówienia, o których mowa w pkt 1. W takich okolicznościach Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę:
2.1. części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
2.2. firm podwykonawców.
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3. Powierzenie wykonania części Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia
podwykonawcy, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z Postępowania
zamieszczenia informacji o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji VIII pkt 1.
SEKCJA XII
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określa cenę realizacji wybranej części Zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1.1. – 1.2. Obliczonej
odpowiednio na podstawie Załącznika nr 2.1. dla Części 1 i Załącznika nr 2.2. dla Części 2, ceny
ofertowej za realizację przedmiotu Zamówienia dla wybranej części Zamówienia.
2. Załącznik nr 2.1.1 i nr 2.1.2 dla CZĘŚCI 1 zostały przygotowane pomocniczo jako elektroniczne
kalkulatory. Wykonawca może przy ich pomocy wyliczyć składki (wartości) odpowiednio dla
wskazanych rodzajów ubezpieczeń. Kalkulatory przygotowane są w taki sposób, że po wpisaniu przez
Wykonawcę stawki w procentach składka zostanie wyliczona automatycznie. UWAGA: Załączniki nr
2.1.1 i nr 2.1.2 zostały przygotowane jedynie w celu ułatwienia Wykonawcy wykonania obliczeń –
Zamawiający zaleca sprawdzenie wyliczeń – nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy
obliczeniowe. Podane stawki w promilach lub procentach mają charakter jedynie poglądowy –
Zamawiający nie wskazuje w jaki sposób należy ustalić należną składkę ubezpieczeniową.
3. Cena podana w ofercie ma zawierać nie tylko wynagrodzenie Wykonawcy, ale także wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu Zamówienia w 24 miesięcznym terminie, o którym mowa w Sekcji VI
pkt 1, jakie Wykonawca poniesie w związku lub w wykonaniu Zamówienia.
4. Wykonawca, dla każdej części Zamówienia oddzielnie, w Formularzu oferty oraz Specyfikacji cenowej
stanowiącej załącznik do Formularza oferty (wzory Formularza oferty oraz Specyfikacji cenowej
odpowiedni dla danej części Zamówienia stanowią Załączniki do SIWZ wskazany w Sekcji XXVII),
podaje (za pomocą cyfr oraz słownie):
4.1. cenę oferty (łączną składkę ubezpieczeniową) za realizację całości wybranej części
przedmiotu Zamówienia w terminie, o którym mowa w Sekcji VI. Za podstawę obliczenia ceny
oferty Wykonawcy zgodnie ze wzorem Specyfikacji cenowej, są zobowiązani przyjąć sumę cen
(składek ubezpieczeniowych) za poszczególne rodzaje ubezpieczeń wymienione w zakresie
danej Części w 24-miesięcznym terminie wykonania Zamówienia, o którym mowa w Sekcji VI.
Cena oferty (łączna składka ubezpieczeniowa) będzie stanowiła cenę do porównania ofert
Wykonawców w kryterium nr 1 – cena, zgodnie z Sekcją XIII.
4.2. ceny jednostkowe (składkę ubezpieczeniową) za poszczególne rodzaje ubezpieczeń
określonych w zakresie każdej Części poszczególnych okresach rozliczeniowych, należy
podać zgodnie ze wzorem Specyfikacji cenowej – odpowiednio Załączniki nr 2.1. i 2.2 do
SIWZ.
5. Przedmiotem Zamówienia jest usługa zwolniona z podatku od towarów i usług.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
7. Składki ubezpieczeniowe obowiązywać będą przez cały okres trwania Umowy i nie będą
rewaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen od towarów i usług ogłoszonym przez GUS.
8. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
9. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.
11. Jeżeli zaoferowana cena lub jej 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.
SEKCJA XIII
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla każdej części
zamówienia, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Oferty w każdej części Zamówienia, będą oceniane według kryterium:
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kryterium nr 1 - cena – waga 60%;
kryterium nr 2 – klauzule fakultatywne – waga 40%.
2. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100
punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Przyjmuje się, że 1% to 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
4. Sposób oceny ofert i wyliczenia liczby przyznanych punktów:
Kryterium nr 1 - cena:
Oferty będą oceniane na podstawie łącznej ceny dla danej części Zamówienia podanej w Formularzu
oferty, o której mowa w Sekcji XII pkt. 1, a przyznane punkty obliczone będą według poniższego
wzoru:
Cn
Pc= ------- x Wc x100
Co
gdzie:
Pc- liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 1 cena
Cn - najniższa zaoferowana cena
Co - cena zaoferowana w ocenianej ofercie
Wc - waga w kryterium nr 1 cena (60%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,60)
Kryterium nr 2 - klauzule fakultatywne:
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie oceny dodatkowych postanowień oferty poprzez
zestawienie zaakceptowanych przez Wykonawcę dodatkowych warunków ochrony. Ocena dokonana
zostanie na podstawie sumy uzyskanych punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul
fakultatywnych.
Wartość punktowa zostanie obliczona według wzoru:
Zo
Pk= ------- x Wz x100
Zm
gdzie:
Pk - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 2 klauzule fakultatywne
Zo - łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za zaakceptowanie poszczególnych
klauzul fakultatywnych
Zm - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul
fakultatywnych
Wz - waga kryterium nr 2 klauzule fakultatywne (40%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,40)
Opis sposobu dokonywania akceptacji klauzul fakultatywnych:
W Załącznikach do Formularza oferty (Specyfikacji cenowej) stanowiących odpowiednio:
dla CZĘŚCI 1: Załącznik nr 2.1. do SIWZ (pkt 5 Specyfikacji cenowej)
dla CZĘŚCI 2: Załącznik nr 2.2. do SIWZ (pkt 5 Specyfikacji cenowej)
przedstawiono w tabeli zestaw klauzul fakultatywnych.
Zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych będzie stanowiło podstawę oceny ofert
w kryterium nr 2 - klauzule fakultatywne. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w tabeli określonej
w odpowiednim punkcie Załącznika do Formularza oferty (Specyfikacji cenowej), w kolumnie 04
klauzulę, którą akceptuje (oferuje). Wykonawca może zaznaczyć tylko TAK lub NIE. TAK – oznacza
akceptację wybranych klauzul fakultatywnych i będzie tożsame z zastosowaniem treści tych klauzul
w realizacji Umowy ubezpieczenia – Wykonawcy zostanie przyznana liczba punktów wskazana
w tabeli dla zaakceptowanej klauzuli. NIE -oznacza brak akceptacji danej klauzuli fakultatywnej –
Wykonawca otrzyma 0 punktów. Brak oświadczenia Wykonawcy tj. NIE WSKAZANIE przez
Wykonawcę TAK lub NIE w kolumnie 04, zostanie uznany przez Zamawiającego za brak
akceptacji (NIE). W takim przypadku Zamawiający przyzna 0 pkt.
Wskazanie TAK z
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dodatkowym ograniczeniem zostanie uznane za brak akceptacji (NIE). W takim przypadku
Zamawiający przyzna 0 pkt.
Treść klauzul fakultatywnych została podana przy opisie ubezpieczanych ryzyk odpowiednio:
dla CZĘŚCI 1: w Załączniku A do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.
dla CZĘŚCI 2: w Załączniku B do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.
5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną
według wzoru:
P = Pc + Pk
gdzie:
Pc– wartość punktowa uzyskana w kryterium nr 1 cena
Pk – wartość punktowa uzyskana w kryterium nr 2 klauzule fakultatywne
P – suma punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 1 i nr 2
6. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym
w ustawie PZP, SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z kryterium podanym w pkt
5.
7.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym
przez zamawiającego, ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
SEKCJA XIV
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
SEKCJA XV
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), z
uwzględnieniem wymogów dotyczących form, ustanowionych poniżej.
2. Wykonawcy są zobowiązani do stosowania oznaczenia numeru referencyjnego Postępowania
określonego w SIWZ we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących niniejszego
Postępowania.
3. Pełnomocnik Zamawiającego wyznacza osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Zbigniew Nowak - Broker Ubezpieczeniowy PWS Konstanta S.A.
e-mail: z.nowak@pwskonstanta.pl
tel. 602 626 032
Grzegorz Wędzonka - Broker Ubezpieczeniowy PWS Konstanta S.A.
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e-mail: g.wedzonka@pwskonstanta.pl
tel. 668 694 704
godz. od 8:00 do 15:00
4. Korespondencja pisemna powinna być kierowana na adres Pełnomocnika Zamawiającego:
PWS Konstanta S.A. Biuro Regionalne w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, III
piętro lokal 205.
5. Dostęp
do
dokumentów
Zamówienia
można
uzyskać
bezpłatnie
pod
adresem:
www.pwskonstanta.com.pl
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.
123 z późn. zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
7. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym swój adres e-mail, dodatkowo może
podać nr faksu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w Sekcji XV. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

SEKCJA XVI
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
1. Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy PZP każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do
udzielenia wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 1.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
SEKCJA XVII
Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
SEKCJA XVIII
ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT
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1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub
opakowaniach.
2. Na kopercie lub opakowaniu, w którym zostanie złożona oferta, należy umieścić następujące
informacje:
2.1. Nazwa i adres Wykonawcy.
2.2. Nazwa Zamówienia i oznaczenie numeru Postępowania, data i godzina otwarcia ofert według
następującego wzoru:
Numer sprawy: PZP.271.1.26.2019
Wykonawca
...................................

Pełnomocnik Zamawiającego
PWS Konstanta S.A.
Biuro Regionalne w Katowicach
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
III piętro lokal 205

OFERTA NA: CZĘŚĆ 1*, CZĘŚĆ 2* Zamówienia:
„Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia. odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla
Miasta Radomsko oraz wybranych jednostek”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.11.2019 r. DO GODZ. 13:30

* niepotrzebne skreślić

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem oraz w innym miejscu niż to, które wynika
z Sekcji XIX pkt 1 ponosi Wykonawca.
SEKCJA XIX
Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego – PWS Konstanta S.A. Biuro
Regionalne w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, III piętro lokal 205, nie później niż
do dnia 07.11.2019 r. do godziny 13:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina złożenia oferty
w siedzibie Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Konsekwencje złożenia oferty po terminie składania ofert bądź złożenie oferty w innym miejscu niż
miejsce składania ofert ponosi Wykonawca.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą otwierane. Zamawiający zwróci niezwłocznie
Wykonawcy ofertę złożoną po upływie terminie o którym mowa w pkt. 1.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
5.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
5.2. zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad
jak składana oferta, odpowiednio w oznakowanych kopertach z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty
oznakowane z dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian następnie zostaną dołączone do oferty.
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SEKCJA XX
OTWARCIE OFERT
1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu. 07.11.2019. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, PWS Konstanta S.A. Biuro Regionalne
w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, III piętro lokal 205. Otwarcie jest jawne.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia.
4. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zamieści na stronie
www.pwskonstana.com.pl informacje dotyczące:
5.1. kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;
5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5.3. ceny i warunków dodatkowych zawartych w ofertach.
6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), jeśli
Wykonawca najpóźniej w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
10. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA XXI
WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH
I RACHUNKOWYCH
1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza
zmiany ceny, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP poprawi w ofercie:
4.1. oczywiste omyłki pisarskie;
4.2. oczywiste omyłki rachunkowe – czyli omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach,
4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
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SEKCJA XXII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w
sprawie Zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór Umowy:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę w sprawie Zamówienia na warunkach
określonych we wzorze Umowy stanowiącym odpowiednio:
1.1. dla CZĘŚCI 1:Załącznik nr 5.1 do SIWZ
1.2. dla CZĘŚCI 2: Załącznik nr 5.2 do SIWZ
2. Do Umowy w sprawie Zamówienia, o której mowa w pkt. 1, w sprawach w niej nieuregulowanych
zastosowanie będą miały ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia, wskazane przez Wykonawcę w
Załączniku do Formularza oferty – Specyfikacji cenowej stanowiącym dla danej części Zamówienia
odpowiednio Załączniki wymienione w Sekcji XXVII.
3. Uznaje się, że Wykonawca składający ofertę w Postępowaniu jednocześnie składa oświadczenie, że
wzór Umowy stanowiący odpowiednio:
3.1. dla CZĘŚCI 1: Załącznik od nr 5.1 do SIWZ
3.2. dla CZĘŚCI 2: Załącznik od nr 5.2 do SIWZ
został przez niego zaakceptowany i Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do
zawarcia Umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

SEKCJA XXIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
Umowy w sprawie Zamówienia:
1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
Zamówienia oraz zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie i miejscu zawarcia
Umowy.
2. Zamawiający zawrze Umowę zgodnie z art. 94 ustawy PZP.
3. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/ osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub pełnomocnik, który wykaże swoje umocowanie,
w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwo – o ile nie wynika ono z dokumentów
przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą lub w ich uzupełnieniu.
4. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w SIWZ, z uwzględnieniem postanowień
przyjętej oferty, zgodnie z wzorem Umowy (odpowiednio dla danej części Zamówienia).
5. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ogólnych
(szczególnych) warunków ubezpieczenia, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, które będą miały
zastosowanie do Umowy w zakresie, o którym mowa w Sekcji XXII pkt 2, o ile Wykonawca nie
przedstawił ww. dokumentów wraz z ofertą.
6. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji
dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, zgodnie z warunkami określonymi we
wzorze Umowy.
7. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę określającą podstawy i zasady wspólnego ubiegania
się o udzielenie Zamówienia (np. umowę konsorcjum, poolu), zawierającą co najmniej:
7.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu Zamówienia,
7.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
7.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
Zamówienia.
8. Przez uchylanie się od zawarcia Umowy Zamawiający rozumie dwukrotne nieusprawiedliwione
niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia Umowy.
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SEKCJA XXIV
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
SEKCJA XXV
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie PZP środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz
skargi do sądu.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie
przysługuje odwołanie.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz Postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział VI ustawy PZP.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy PZP.

SEKCJA XXVI – INFORMACJE DODATKOWE
PWS Konstanta SA będąca pełnomocnikiem Zamawiającego – Miasta Radomsko informuje, że 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”:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWS Konstanta SA, ul. Warszawska 153, 43-300
Bielsko-Biała,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: abi@pwskonstanta.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie
ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Miasta Radomsko oraz wybranych
jednostek, znak: PZP.271.26.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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 PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: co najmniej 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia albo do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy,
oraz w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) 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,
d) 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:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) 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.
SEKCJA XXVII – ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1.1. –Wzór Formularza oferty dla CZĘŚCI 1
Załącznik nr 1.2. –Wzór Formularza oferty dla CZĘŚCI 2
Załącznik nr 2.1. – Wzór Specyfikacji cenowej dla CZĘŚCI 1
Załącznik nr 2.2. – Wzór Specyfikacji cenowej dla CZĘŚCI 2
Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy;
Załącznik nr 4 – Wzór Informacji Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 5.1 Wzór Umowy dla CZĘŚCI 1,
Załącznik nr 5.2 Wzór Umowy dla CZĘŚCI 2,
Dodatki:
Załącznik nr 2.1.1-kalkulator do części 1-ubezpieczenie mienia
Załącznik nr 2.1.1-kalkulator dla części 1-ubezpiecenia-komunikacyjne
Dane do ubezpieczeń:
Załącznik A – Opis przedmiotu Zamówienia dla CZĘŚCI 1.
Załącznik A1 – sumy ubezpieczenia mienia – zbiorczo wg ryzyk- 3 zakładki,
Załącznik A2 – wykaz pojazdów
Załącznik A3 – dane do ubezpieczeń – Załączniki A3.1-A3.26- dane-jednostek
Załącznik A4 – Dane dotyczące szkodowości z ubezpieczeń mienia i OC
Załącznik A5 – Dane dotyczące szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych
Załącznik B – Opis przedmiotu Zamówienia dla CZĘŚCI 2

Radomsko, dnia 18.10.2019 r.
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