
Uchwała N r .... M & O l f - . .........
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: „Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej 
majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego 
i jego jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2018-2020”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwafa, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej 
majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego 
i jego jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2018 -  2020”.

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest: „Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, 
następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego 
jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2018 -  2020”.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej „SIWZ”

Przedmiot zamówienia:

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, 
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ DLA POWIATU ŁOWICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH

NA LATA 2018-2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Pzp.

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nr sprawy

M

Łowicz, dnia 2017 r.
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i. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:
Powiat Łowicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łowickiego 
ul. Stanisława Stanisławskiego 30 
99-400 Łowicz

NIP: 8341882519
REGON: 750147788

Jednostką prowadzącą postępowanie jest:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu 
ul. Stanisławskiego 30, 30a, 28,
99-400 Łowicz

NIP: 8341882519
EGOM: 750147768

Godziny pracy:....................
te!........................
fax :................
e-mail:......................
www:......................

PKD:
8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.

2. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają w szczególności następujące akty wykonawcze 
do ustawy Pzp: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 iipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 
grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje spotkania Wykonawców, o którym mowa w a rt38 ust3 ustawy Pzp
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej ,,SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień publicznych nr.....................-2017 z dnia..... :..........2017r.
- Strona internetowa Zamawiającego:.......................................
- Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

7. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego ....................... od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod główny: 66.51.00.00 -  8 -  usługi ubezpieczeniowe 
Kod pomocniczy:
66.51.50.00 -  3 -  usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66.51.60.00 -  0 -  usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66.51.61.00 -  1 -  usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66.51.21.00 -  3 -  usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
66.51.41.10 -  0 -  usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
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2. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw 
nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, obejmująca następujące 
ryzyka dla Części 01 i/lub Części 02;
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem 

i rabunek w ramach ustalonego limitu
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania
4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
6. Ubezpieczenie maszyn budowlanych
7. Ubezpieczenie sprzętu pływającego
8. Ubezpieczenia komunikacyjne /OC, AC, NNW, ASS/.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
10. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

A. CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

w skład, której wchodzą ryzyka:
a.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem i rabunek w 

ramach ustalonego limitu
a.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
a.3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania, 
a.4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
a.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i użytkowanym 

mieniem.
a.6. Ubezpieczenie maszyn budowlanych
a. 7. Ubezpieczenie sprzętu pływającego

B. CZEŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w skład, której wchodzą ryzyka:
b. 1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

/OC/
b.2. ubezpieczenie autocasco/AC/
b.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów /NNW/ 
b.4. ubezpieczenie assistance pojazdów /ASS/
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ pn. 

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU 
ŁOWICKIEGO i JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE 
FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2018 -  2020, którego integralną część stanowią ankiety nr 1-30

4 W procedurze zawarcia i wykonania umowy na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności 
cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków uczestniczy pełnomocnik Zamawiającego -  
Kancelaria Brokerska Modus Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Gałeckiego 14 posiadająca 
zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej KNUiFE nr 1419/06 wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie nr 0000254810.

5. Kancelaria Brokerska Modus Sp. z o.o., za wykonane czynności brokerskie dotyczące usługi 
ubezpieczeniowej otrzyma prowizję od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego.

6. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu 
zrównoważenia ujemnego ryzyka Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zgodnie z art 111 ust. 
2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1170, 1089. z późn. zm.).

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych posiadał stosowne zapisy w swoim statucie, z których wynika, iż Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych będzie mogło ubezpieczać także osoby niebędące Członkami 
Towarzystwa -  potwierdzenie powyższego zgodnie z oświadczeniem w załączniku nr 2 do SIWZ.

8. Wykonawca dla realizacji niniejszego zamówienia musi posiadać ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk określonych w przedmiocie zamówienia.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybraną część 01 i/lub część 02.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje p r ^ ^ p x : ^ v r a ' j d l z 0 n i a . ^
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02
1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy z początkiem ochrony ubezpieczeniowej od dnia 

01.01.2018 r.
2. Początek i koniec okresu ubezpieczenia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.
3. Dla CZĘŚCI 01 -  Polisy ubezpieczeniowe wystawiane będą na roczny Okres ubezpieczenia tj.:

A) okres ubezpieczenia 01.01.2018 do 31.12.2018r.
B) okres ubezpieczenia 01.01.2019 do 31.12.2019r,
C) okres ubezpieczenia 01.01.2020 do 31.12.2020r.

4. Dla CZĘŚCI 02 -  Polisy dia ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane na roczny okres 
ubezpieczenia indywidualnie dla każdego pojazdu zgodnie z terminami i okresem ubezpieczenia 
określonymi w załączniku nr 14 do SIWZ zawierającym wykaz pojazdów.

5. Ubezpieczenia pojazdów nowo nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia 
będą zawierane na okresy roczne zgodnie ze zleceniem Zamawiającego lub jego Pełnomocnika.

6. Dla części 02 Wykonawca udziela Zamawiającemu ochronę ubezpieczeniową na okres od 
01.01.2018r. do 31.12.2020r. z podziałem na roczne okresy ubezpieczeniowe obowiązujące w 
n/w terminach /z wyjątkiem innych terminów ustalanych indywidualnie dla poszczególnych 
pojazdów/:

A) okres ubezpieczenia 01.01.2018 do 31.12.2018r.
B) okres ubezpieczenia 01.01.2019 do 31.12.2019r.
C) okres ubezpieczenia 01.01.2020 do 31.12.2020r.

7. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie nowo nabytego pojazdu na warunkach umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.12.2020 
r. Dla tych pojazdów wówczas termin zakończenia okresu ubezpieczenia przypada na dzień 
30.12.2021 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA CZĘŚCI 01 I/LUB CZĘŚCI 02

1. O udzielenie zamówienia dla części 01 i/iub 02 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 
ust. 1. pkt 12-23 ustawy w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
Podstawy wykluczenia z postępowania:

a) Obligatoryjne wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp,
b) Fakultatywne wymienione w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada 
Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i lub działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1170, 1089. z późn. zm.) w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem 
niniejszego zamówienia lub zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma 
siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w 
tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w 
tym zakresie.

2. Informacja dia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich 

musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1. ppkt 2. 
SIWZ oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania zgodnie z rozdziałem V pkt 1. 
ppkt 1 SIWZ.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 
Pełno m ocn ictwo powinno być podpisane przez prawni e u poważnionych ! przed stawicie! i
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każdego z partnerów i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza.

4) Oferta winna być podpisana przez każdego Wykonawcę iub ustanowionego pełnomocnika.
5) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu 

każdego Wykonawcy.
6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia Wykonawców wg formuły „spełnia -  nie spełnia” wyłącznie w oparciu o oświadczenia 
i dokumenty opisane w części VI niniejszej specyfikacji.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 
pkt 12 -  23 ustawy Pzp. oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
1.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp., Zamawiający 
przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku iub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -  
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. -  Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 
r. poz. 791);

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi którakolwiek z przesłanek zawartych w art. 89 ust. 1 

ustawy Pzp.
4. Procedura samooczyszczenia Wykonawcy

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1 6 -2 0  ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom iub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 
24 ust. 8 ustawy Pzp.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA DLA 
CZĘŚCI 01 l/LUB 02.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte 
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6



3. Zamawiający żąda,-aby. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik 
nr 6 do SiWZ.

4. 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 następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) zezwolenia Ministra Finansów lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej iub działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie 
ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ 
Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
co najmniej tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub innego dokumentu jak 
zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzającego 
posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. (Uwaga: wymagane jest złożenie 
zezwolenia dotyczącego każdego z wykonawców w tym wspólnie ubiegających się 
udzielenie zamówienia a także podwykonawców)

b) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art 86 ust 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Oświadczenie winno być złożone w formie oryginału -  zgodnie z 
załącznikiem nr 16 do SIWZ -  Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
grupy kapitałowej.

6. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę iub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Poiskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa informację z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
iub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w. art 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 
pkt 5 i 6 ustawy

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania iub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby.

c) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
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 tego dokumentu.

7. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ składane są w oryginale
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 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
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udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu alteo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp.
11. 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.
12. Dokumenty, 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 inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. -
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą na każdej stronie składanego dokumentu z podpisem i 
datą.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Zamawiający informuje, że zamierza skorzystać z możliwości przeprowadzenia procedury 
przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

Vil. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI, O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
ORAZ WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI DLA CZĘŚCI 01 i/LUB CZĘŚCI 02.

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie 
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. -  Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
.elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. z m )

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w niniejszej SIWZ.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski 
oraz informacje za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 
elektroniczny podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone, w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez 
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oświadczenia, wniosku, informacji 
w sposób określony w rozdziale VI! pkt 3 niniejszej SIWZ oświadczy, iż ww. wiadomości nie 
otrzymał.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
' " m owaw rozdzia leV IlpktShin i^ 11 ’! ~ ^
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8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,- 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SiWZ.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem, terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której została zamieszczona 
specyfikacja.

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 
są:
a) w sprawach proceduralnych:

imię I Nazwisko: ................
■ stanow isko:.................... .
tei./fax:..............
e-m aii:.................

b) w sprawach przedmiotu i zakresu niniejszego zamówienia: 
imię i Nazwisko: Leokadia Trębska
stanowisko: Broker Ubezpieczeniowy Kancelaria Brokerska Modus
tel./fax:_ 46/834 92 45;
e-mail: ttrebska@modusbroker.pl

12. Zamawiający informuje, że nie będą udzielane żadne ustne i telefoniczne informacje, 
wyjaśnienia, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 
wymagających zachowania pisemności postępowania.

VIH. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM DLA CZĘŚCI 01 i/LUB CZĘŚCI 02

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02

1. Zamawiający ustalił, że Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy 
Pzp).

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, 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.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT DLA CZĘŚCI 01 LUB CZĘŚCI 02

1. Składana oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ cz. 01 i/iub cz. 02,
2) podpisane oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1 - 3 niniejszej SIWZ.
3) wypełniony i podpisany Formularz cenowy dla każdej części oddzielnie: dfa części 01 -  

załącznik nr 3 do SIWZ oraz formularz klauzul fakultatywnych załącznik nr 7 do SIWZ i 
formularz klauzul serwisu posprzedażowego załącznik nr 9 do SIWZ a dla części 02 -  
załącznik nr 4 do SIWZ oraz formularz klauzul fakultatywnych załącznik nr 8 do SiWZ i 
formularz klauzul serwisu posprzedażowego załącznik nr 10 do SIWZ.

4) ogólne warunki ubezpieczenia dla ryzyk ubezpieczeniowych objętych niniejszym SIWZ
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnym, nieścieralnym pismem, na maszynie do 

pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta oraz wszystkie wymagane 
załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty, 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, inne niż oświadczenia, składane są w*oryginale lub’ kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.

9

mailto:ttrebska@modusbroker.pl


5.....Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą na każdej stronie składanego dokumentu z podpisem 
i datą.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną 

część zamówienia lub łącznie na obie części zamówienia.
9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

12. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

pieczęć Wykonawcy

(nazwa Wykonawcy)

(dokładny adres Wykonawcy)

Oferta w postępowaniu na:

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓWI ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU ŁOWICKIEGO 
i JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2018 -

2020 DLA cz............................../ *

- wymienić części, których dotyczy oferta
CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOWI

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

nr sprawy:.............................

Nie otwierać przed:............................. r. do godź  .....................

________________ :___________ _______________ /  ■' ' ■ - - K

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

16. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w związku 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 
ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

17. 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.

18. 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 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
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19. .Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/iub 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.

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA" 
i z powołaniem się na numer listy dziennika, pod którym oferta została zarejestrowana. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 
oferty.

21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy 
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

22. Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany, pod 
jakim numerem listy dziennika została zarejestrowana jego oferta.

23. 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). Wszelkie niejasności i obiekcje 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02

1. Ofertę należy przesłać/złożyć w siedzibie Zamawiającego: ....................... . uf...............
...... ..................... ......... . pokój n r ......... w nieprzekraczalnym terminie do dnia ............ ..rM do
godziny ...........  ¡zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X niniejszej
SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp,

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu ..............r. r. godz. .......... w ............. .......w sali nr

6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy 

Pzp.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: 

............................... informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) Wykonawców i ich adresów, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz cenowy stanowiący 
zał. nr 3 do SIWZ dla części 01 i/lub zał, nr 4 do SIWZ dla części 02 przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca w oparciu o wypełnione formularze cenowe dokonuje wskazania łącznej: ceny dla 
części 01 i/lub łącznej ceny dla części 02 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 

• dó ŚlWZ dla cz. 01 i/lub cz. 02 przedmiotu zamówienia'
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2. Cena musi uwzględniać wszystkie-wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu przygotowania oferty i należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w tym wynagrodzenie brokera.

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 
końcówki mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a końcówki równe i powyżej 0,5 grosza zaokrągla 
się do 1 grosza.

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) w wartości brutto z uwzględnieniem 
stawki podatku VAT.

5. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni nie dokona odpowiedzi na zawiadomienie otrzymane od
Zamawiającego w sprawie poprawy omyłek, o których mowa w rozdziale XIi pkt 5 ppkt 3 S1WZ
podlega odrzuceniu.
6. 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 wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalność 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonej na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.);

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.

7. 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 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej 
ceń Wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w rozdziale XII pkt 7 niniejszej SIWZ, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa w rozdziale XII pkt 7 niniejszej SIWZ.

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
Wykonawcy.

9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT DLA 
CZĘŚCI 01 I/LUB CZĘŚCI 02

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów biorąc pod
uwagę niżej wymienione kryteria:

; 1,1 CZEŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA. NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

12



a) kryterium „cena brutto oferty” (Cn) -  waga 60%
b) kryterium „klauzule fakultatywne” ( Lpf)- waga 20%
c) kryterium „klauzuleserwisu posprzedażowego”(Lps)-waga 20%

1.1. a. Liczba przyznawanych punktów dla kryterium ceny obliczana jest według wzoru;

Con
Lp=----------------x 100,00 pkt x 60%

Cob

Lp -  liczba punktów przyznana ofercie za kryterium cena oferty 
Con -  cena najniższa spośród złożonych ofert nieodrzuconych 
Cob -  cena oferty badanej nieodrzuconej

1.1. b. Klauzule fakultatywne zaakceptowane przez Wykonawcę -  ocena kryterium polega 
na przyznaniu punktów (Lpf) za zagwarantowanie przez Wykonawcę i przyjęcie do realizacji klauzul 
rozszerzających ochronę ubezpieczeniową według zasady; ilość punktów za każdą zaakceptowaną 
klauzulę fakultatywną wg załącznika nr 7 do SIWZ formularz klauzul fakultatywnych cz, 01.

Liczba przyznawanych punktów dla kryterium oceny klauzul fakultatywnych obliczana jest według 
wzoru:

Lpf = Lp x 20%
Gdzie:
Lpf -  liczba punktów przyznana ofercie za kryterium oceny klauzul fakultatywnych
Lp -  liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę za akceptację klauzul fakultatywnych

1.1 .c. Klauzule serwisu posprzedażowego zaakceptowane przez Wykonawcę -  ocena kryterium 
polega na przyznaniu punktów (Lps) za zagwarantowanie przez Wykonawcę i przyjęcie do realizacji 
klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową według zasady: ilość punktów za każdą 
zaakceptowaną klauzulę serwisu posprzedażowego wg załącznika nr. 9 do SIWZ formularz serwisu 
posprzedażowego cz. 01.

Liczba przyznawanych punktów dla kryterium oceny klauzul serwisu posprzedażowego 
obliczana jest wg. wzoru:

Lps -  Lp x 20%
Gdzie:
Lps -  liczba punktów przyznana ofercie za kryterium oceny klauzul serwisu posprzedażowego
Lp -  liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę za akceptację klauzul serwisu
posprzedażowego

1.2 CZEŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

a) kryterium „cena brutto oferty” (C) -  waga 60%
b) kryterium „klauzule fakultatywne” { Lpf) -  waga 20%
c) kryterium „klauzule serwisu posprzedażowego”(Lps) -  waga 20%

1.2.a. Liczba przyznawanych punktów dla kryterium ceny obliczana jest według wzoru: 
Con

Lp=----------------x 100,00 pkt. x 60%
Cob

Gdzie:
Lp -  liczba punktów przyznana ofercie za kryterium cena oferty 
Con -  cena najniższa spośród złożonych ofert nieodrzuconych 
Cob -  cena oferty badanej nieodrzuconej

1.2.b. Klauzule fakultatywne zaakceptowane przez Wykonawcę — ocena kryterium polega 
n a przyzna n i u p u n któw (Lpf) za zagwarantowan ie przez Wykonawcę i przyj ęcie do realizacji klauzu I
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rozszerzających ochronę ubezpieczeniową- według zasady: ilość-punktów za każdą zaakceptowaną 
klauzule fakultatywną wg załącznika nr 8 do S!WZ formularz klauzul fakultatywnych cz. 02.

Liczba przyznawanych punktów dla kryterium oceny klauzul fakultatywnych obliczana jest według 
wzoru:

Lpf = Lp x 20%
Gdzie:
Lpf -  liczba punktów przyznana ofercie za kryterium oceny klauzul fakultatywnych
Lp -  liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę za akceptację klauzul fakultatywnych

1.2.c. Klauzule serwisu posprzedażowego zaakceptowane przez Wykonawcę -  ocena kryterium 
polega na przyznaniu punktów (Lps) za zagwarantowanie przez Wykonawcę i przyjęcie do realizacji 
klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową według zasady: ilość punktów za każdą 
zaakceptowaną klauzulę serwisu posprzedażowego wg załącznika nr 10 do SIWZ formularz klauzul 
serwisu posprzedażowego cz. 02.

Liczba przyznawanych punktów dla kryterium oceny klauzul serwisu posprzedażowego obliczana jest 
wg wzoru:

Lps = Lp x 20%
Gdzie:
Lps -  liczba punktów przyznana ofercie za kryterium oceny klauzul serwisu posprzedażowego
Lp -  liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę za akceptację klauzul serwisu
posprzedażowego

2. Łączna liczba punktów oferty /Łlpo/ stanowi sumę punktów uzyskanych dla kryterium ceny, 
klauzul fakultatywnych i klauzul posprzedażowych dla każdej części zamówienia oddzielnie wg 
wzoru : Lipo-Lp+Lpf+Lps

3. Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów dla każdej części oddzielnie zostanie 
uznana jako najkorzystniejsza.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w SIWZ oraz która osiągnęła najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o wskazane 
kryteria oceny ofert.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą 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.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02

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, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
5} unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w art. 92 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5 -  7 ustawy Pzp, na
- - stronie internetowej.- ■ a a a a  A : . - a ¿¿¿w&& a a A¿saa aa : ̂ aa aa  :
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4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 • ustawy Pzp, jeżeli ich- 
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

Podpisanie umowy
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. Zamawiający powiadamia niezwłocznie na piśmie Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym wart. 
94 ustawy Pzp.

8. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego załączonego do niniejszej SIWZ.
9. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Inne informacje
11. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpi którakolwiek z 

przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY DLA
CZĘŚCI 01 I/LUB CZĘŚCI 02

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, nie będzie wymagane wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. PODWYKONAWSTWO DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców.

2. Zamawiający definiuje, iż przez powierzenie wykonania części zamówienia należy rozumieć 
przekazanie podwykonawcy realizacji udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach jednego z 
elementów zakresu zamówienia (ryzyka ubezpieczeniowego). Podwykonawca przejmujący do 
wykonania część przedmiotu zamówienia winien posiadać odpowiednio zezwolenie na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
0 którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
1 reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089. z późn. zrn.) wzakreśie wymaganym do 
przejęcia części przedmiotu zamówienia lub inne zezwolenia właściwego organu na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 
którym ten podwykonawca ma siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonej mu części 
przedmiotu zamówienia. Podwykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 -  23 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku 
takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.

4. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie odpowiadał za 
działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania.

XVII. 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
DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie zgodnie z załączonym wzorem 
umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ dla Części 01 i/lub załącznik nr 12 do SIWZ dla 
Części 02, z uwzględnieniem danych zawartych w ofercie. ' ■ f-o -r i w y
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2... Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy zgodnie zzapisami-art. 144 ust-1 
pkt. od 2 do 6 ustawy Pzp, a także w niżej wymienionych przypadkach:

2.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania 
do nich warunków umowy i sposobu wykonania zamówienia,

2.2 . zmian wartości i rozmiarów ubezpieczonego mienia związanych z dokonanymi zakupami bądź 
likwidacjami mienia w okresie trwania umowy,

2.3. konieczności uzupełnienia sum i limitów ubezpieczenia z powodu dokonanych przez 
Wykonawcę wypłat odszkodowań,

2.4. obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych przez Zamawiającego umów najmu, 
dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze,

2.5. zmian przewidzianych w klauzulach wskazanych w SIWZ i zmian związanych z rotacją mienia,
2.6. zmian korzystnych dla Zamawiającego dokonanych w treści ogólnych warunków ubezpieczenia 

dla wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do 
niniejszej umowy,

2.7. zmiany w terminach płatności składek ubezpieczeniowych oraz zastosowania płatności składek 
w formie ratalnej ewentualnie zmian składek wynikających ze wzrostu bądź przeszacowania 
mienia

2.8. ujawnienia się bądź zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy na nowe ryzyka 
ubezpieczeniowe nie ujęte w specyfikacji, Zamawiający i Wykonawca mogą dokonać zmian za 
obopólnym porozumieniem w przedmiotowej kwestii.

2.9. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w trybie i na zasadach art.142 ust 5 ustawy Pzp.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach 
określonych w złożonej ofercie.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH DLA CZĘŚCI 01 ¡/LUB CZĘŚCI 02

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, będą dokonywane wyłącznie w złotych 

PLN, bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 01 l/LUB CZĘŚCI 02

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 -  
Załącznik nr 2 -  
Załącznik nr 3 -  
Załącznik nr 4 -  
Załącznik nr 5 -  
Załącznik nr 6 -  
Załącznik nr 7 -  
Załącznik nr 8 -  
Załącznik nr 9 -  
Załącznik nr 10 ■ 
Załącznik nr 11 
Załącznik nr 12 
Załącznik nr 13 
Załącznik nr 14 
Załącznik nr 15

opis przedmiotu zamówienia z ankietami nr 1-30 
formularz ofertowy do części 01 i/lub 02 
formularz cenowy do części 01 
formularz cenowy do części 02
oświadczenie.wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
formularz klauzul fakultatywnych do ęzęści 01 
formularz klauzul fakultatywnych do części 02 

• formularz klauzul serwisu posprzedażowego do części 01 
~ formularz klauzul serwisu posprzedażowego do części 02 &
-w zór umowy do części 01 p (j
-  wzór umowy do części 02 ,$';>■ .t.iOiTAj ŁOWIĆ
-szkodowośćdo części 01 ! i
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