
Uchwała Nr....5.8^. j.<:?.<^0
Za rząd u ^Powiatu Łowickiego
z dnia .c2.§;..iąA^OlLL^..^O^O^.

^J

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.

l

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. póz. 920) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. póz. 1843, z 2020 r. póz. 1086)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, 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.

§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.

I « «
§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
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§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Marcin Kosiarek

Piotr Malczyk
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Sporządził:
Rafał Pawłowski - główny specjalistaw Wydziale IZP
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
NA

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW l ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU ŁOWICKIEGO l JEGO JEDNOSTEK

ORGANIZACYJNYCH.

DLA CZ. 01-03:

CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW l ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ;
CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA DRONA, UBEZPIECZENIE SPRZĘTU
PŁYWAJĄCEGO
CZĘŚĆ 03: UBEZPIECZENIE AGROCASCO

NUMER POSTĘPOWANIA: IZP.272.22.2020

<^ Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1843 oraz z 2020 r. póz. 288, 1086 późn. zm.), zwanej
dalej ustawą, poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem

www.RQwjat.lowicz.pl

< t 1 ł t < f f t t

Wszystkie liczby zapisane w systemie rzymskim, które zostały użyte w niniejszej SIWZ, oznaczają numery
poszczególnych rozdziałów SIWZ.

,/^, ZATWIERDZAM:

STAP.OS OWICKI

M@L Ko ioyekGin

Łowicz, dnia 28 grudnia 2020 r.
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ROZDZIAŁ l
INFORMACJE OGÓLNE

l. Zamawiający:
Powiat Łowicki
ul. Stanisława Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP:8341882519
REGON: 750147768

Adres strony internetowej Zamawiającego :
www.powiat.lowicz.pl
e-mail: i2p@Dowiatlowicki.pl
tel. (46) 811 53 65

«

2. Tryb udzielenia zamówienia:
<~\ Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.póz. 1843 oraz z 2020
r. póz. 288, 1086 późn. zm.), zwaną dalej „ustawą". W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i realizowane będą przy udziale i za pośrednictwem brokera
ubezpieczeniowego Kancelarii Brokerskiej MODUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piaskowa 6 lok. 73 w
Warszawie, legitymujący się Zezwoleniem Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 1419/06, który
jest brokerem obsługującym Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia:
l) Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.
2) W terminie wykonywania zamówienia, polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres wskazany w

SIWZ, z wyjątkiem polis aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty
ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do dnia
31.01.2022 rwłącznie, zgodnie zokresem wykonania zamówienia.

4. Oferty częściowe

l) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie dzieli się na poniższe
części:

-Część 01 - UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW l
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

-Część 02 - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA DRONA, UBEZPIECZENIE
SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

-Część 03-UBEZPIECZENIE AGROCASCO
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną, dwie, trzy lub na całość

zamówienia.

3) W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (trzy części) traktować należy jako oddzielny
przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), a wszelkie postanowienia znajdujące siew SIWZ
dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.

4) Jeżeli w SIWZ nie zostało zamieszczone postanowienie, której części dotyczy określony artykuł,
paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. - oznacza, że dotyczy trzech części.

5) Wybór najkorzystniejszej oferty będzie oddzielny dla każdej części zamówienia.
5. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Aukcja elektroniczna
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Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zawarcie umowy ramowej

Zamawiającynie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający informuje, iż najpierw dokona ocenyofert, a następnie

zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ, niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, gdy
Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców
zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której, wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

11. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
l. Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności, o których to wymaganiach mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.Usługa ubezpieczenia polega
na spełnieniu określonego świadczenia pieniężnego w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku,
a tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz.1320
z późn.zm.)
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

* 12. Przetwarzanie danych osobowych: • • • <
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zawiera
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 16
doSIWZ.

13. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy:
l) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy.
2) Nazwa i kodyopisujące przedmiot zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (CPV):

66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe
Dodatkowe przedmioty:

66.51.32.00-1 Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka
66.51.60.00-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66.51.64.00-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66.51.51.00-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66.51.54.00-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66.51.54.10-0 Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
66.51.21.00-3 Ustugi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66.51.62.00-2 Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej
66.51.63.00-3 Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej

3) Zamówienie, o którym mowa w ust. l, jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4) Zakres usług, o których mowa w ust. l obejmuje wg stawek niewyższych niż określone w ofercie dla
poszczególnychryzyk

a) wzrost wartości ubezpieczanego mienia,
b) nowo nabywane mienie,

""'•'.'

4 l Strona



c) podwyższenie lub uzupełnienie skonsumowanych limitów, sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych,
d) zmianę ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpieczenia dodatkowego zakresu w ramach podstawowych

ubezpieczeń,
e) zmianę wysokości franszyz i udziałów własnych,
5) Zamówienie, o którym mowa w pkt. l zostanie udzielone na warunkach tożsamych dla zamówienia

podstawowego, w wys. do 30% zamówienia podstawowego.

I

t
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ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla majątku,
następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego
jednostek organizacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są w
załączniku nr l do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9,10,11 do SIWZ.

3. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, w przypadku udzielenia mu
zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie będzie zobowiązany
zostać jego członkiem./Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie był
zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki zgodnie z art. Ill ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015
r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 895,1180).

4. Wykonawca musi posiadać ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń
określonych w przedmiocie zamówienia oraz wskazać OWUW ofercie złożonej Zamawiającemu.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolną ilość części zamówienia.
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): * ' . . « ł

- 66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe
Dodatkowe przedmioty:

- 66.51.32.00-1 Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka
- 66.51.60.00-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
- 66.51.64.00-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
-66.51.51.00-4 Usługiubezpieczeniaod ognia
- 66.51.54.00-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
- 66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
- 66.51.54.10-0 Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
- 66.51.21.00-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
- 66.51.62.00-2 Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej
- 66.51.63.00-3 Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej

ROZDZIAŁ III
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy wszystkich części zamówienia.
l. Wykonawcy składają oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu.
2. Wykonawcy składają oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

l) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich
grupach ryzyk (odpowiednio do zakresu składanej oferty część l lub/i cześć II lub/i część III) objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 895, 1180). W przypadku firm
ubezpieczeniowych z państw członkowskich UE i państw, należących do Europejskiego Obszaru
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3.

4.

Gospodarczego korzystających ze swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych zezwolenie wydane w
państwie siedziby Wykonawcy.
UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi
spełniać ten z Wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu zamówienia, który
wymaga posiadania wskazanych uprawnień.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej-Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. l
Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2 pkt,
nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w
rozdziale V SIWZ i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia)

»

ROZDZIAŁ IV
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy wszystkich części zamówienia.
l. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna

z przesłanek określonych w art. 24 ust. l pkt 12-23 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8-10 ustawy.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do regulacji art. 24 ust. 5 pkt

l ustawy, wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. l ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. póz. 243, 326, 912 i 1655 z późn. zm.) 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. l ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r.póz. 498, 912,1495 i 1655 z późn. zm.);

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pktl i 2

musi być spełniony przez każdegowykonawcęsamodzielnie.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie

warunków udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust.l oraz art. 24 ust 5 pktIPzp.

ROZDZIAŁ V.

l. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określonych w rozdziale III i IVSIWZ Wykonawca dostarcza z ofertą:

l) oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 i 14 do SIWZ) potwierdzające, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zachodzi względem niego brak
podstaw do wykluczenia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - każdy z nich składa osobne oświadczenie co do braku podstaw do wykluczenia
wykonawcy),

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyćwykonawca (po złożeniu oferty), którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, lubinni wykonawcy wprzypadkach, o których mowaw art. 26 ust.
2f ustawy Pzp, którychZamawiający może wezwać wterminie nie krótszym niż 5 dni, dozłożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki
udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia:
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l) zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w
zakresie wszystkich grup ryzyk zgodnym z przedmiotem zamówienia lub inny dokument wydany
przez Komisję Nadzoru Finansowego potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w zakresie nie mniejszym niż wynika to z przedmiotu zamówienia; jeżeli wykonawca ma siedzibę
poza terytorium RP zamiast dokumentów określonych powyżej składa dokument, lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia
do wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 5 pkt. l
ustawy.

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których
mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 2 ppkt 3, 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 o osoby.

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6) Zgodnie z art. 22b ust. 2 ustawy Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wezwanie Zamawiającego musi udowodnić, iż posiada on
uprawnienie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w swoim kraju pochodzenia.

7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami intemetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych. Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.

9) Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na
stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. W przypadku WykonawGÓw wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdyzWykonawców.

ł
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3. Uwagi:

l) Wszystkie oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców składane są w
oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane są w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4" ustawy Pzp.

Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych
w celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień
składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie
skutkowało ich upublicznieniem.

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami
należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: "Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

t > ~ ~ ^ - - ' ' s' • ' > ; •

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

l. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) w sprawach proceduralnych:

Imię i Nazwisko: Rafał Pawłowski
b) w sprawach przedmiotu i zakresu niniejszego zamówienia:

Imię i Nazwisko: Leokadia Trębska

<

3. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować:
l) Pisemnie: na adres Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisława Stanisławskiego 30,99-400

Łowicz z dopiskiem: „Postępowanie nr: \iP.272.22.2020",
2) drogą elektroniczną: izp@powiatlowicki.pl

4. Komunikacja między pełnomocnikiem Zamawiającego, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 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, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału V. Każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości e-mail.

5. Wykonawca może zwrócićsię do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek owyjaśnienie SIWZwpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź Zostanie przesłana wszystkim
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Wykonawcom, którym doręczono SIWZ w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła
zapytania, a także umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrań Wykonawców.
8. Oświadczenia, wnioski. Zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną na adres:

izp@powiatlowicki,e! uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed
upływem terminu, i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Ofertę wraz z załącznikami, zmianę
oferty, wycofanie oferty należy złożyć w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert

ROZDZIAŁ VII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.

,^

ROZDZIAŁ VIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

l. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

t

ROZDZIAŁ IX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

l. Wykonawca może złożyć ofertę w na jedną, dwie lub całość zamówienia określonego w SIWZ.
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2020 póz. 1041 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie
Zamawiającego. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej
nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

f

.^\

pieczęć Wykonawcy

(nazwa Wykonawcy}

(dokładny adres Wykonawcy)

Oferta w postępowaniu na:

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
/ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU ŁOWICKIEGO l JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

......./*- wymienić części, których dotyczy ofertacz.

(nr postępowania: IZP.272.22.2020)
Nie otwierać przed: 13.01.2021 r. do godz. 11:00

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
5. Ofertę należysporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem

odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
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6. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być
trwale spięte i ponumerowane.

7. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez
osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

8. Zaleca się, przy sporządzaniu oferty, skorzystanie ze wzorów przygotowanych, stanowiących załączniki do
SIWZ. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one
zawierać wszystkie informacje określone w przygotowanych wzorach. Złożone dokumenty i oświadczenia
muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Oferty, w
przypadku których Wykonawca wprowadził zmiany poza oznaczeniami określonymi w ust. 2 muszą być
opatrzone napisem „ZMIANA". W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone w ten sposób.

9. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofując ofertę,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
do jego reprezentacji. Wycofana oferta zostanie zwrócona zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust.
2 ustawy.

10. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy
Wykonawca zobowiązany jest wskazać i odpowiednio oznaczyć (zaleca się wydzielenie stron
zawierających zastrzeżone informacje oraz oznaczenie ich adnotacją „tajemnica przedsiębiorstwa") w
ofercie informacje, które nie mogą zostać ujawnione, a także wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1010,1649 ze zm.).

11. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:
ł _J • . . . * : 'i • . ! X

Oferta powinna zawierać:

a) Formularz ofertowy- sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

b) Formularz cenowy dla każdej części oddzielnie: dla części 01 - załącznik nr 3 do SIWZ oraz
formularz klauzul fakultatywnych załącznik nr 6 do SIWZ, dla części 02 - załącznik nr 4 do SIWZ
oraz formularz klauzul fakultatywnych załącznik nr 7 do SIWZ, dla części 03 - załącznik nr 5 do
SIWZoraz formularz klauzul fakultatywnych załącznik nr8 do SIWZ

c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie,

d) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi
być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa
należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,

e) Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt l ppkt l SIWZ.

ROZDZIAŁ X
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA l OTWARCIA OFERT

l. Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 (pokój nr.
21na parterze) do 13.01.2021 r., i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX ust. 2
SIWZ.

2. Termin składania ofert upływa dnia 13.01.2021 r. o godz, 10:00

<
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3, Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.01.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,
w budynku przy ul. Stanisławskiego 30a w sali konferencyjnej na l piętrze.

3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.opwiat.łowicz.pl

informacje wskazane w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

^\

t

ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do l grosza, z zaokrągleniem w górę).
Cenę należy wskazać w złotych polskich.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze, w szczególności wszystkie podatki i opłaty, zysk
Wykonawcy oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zobowiązań umownych.

3. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki należnego
podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 89 ust. l pkt. 6 ustawy.

4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i ustug, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W powyższym przypadku Wykonawca podaje w formularzu
oferty tylko wartość netto w odniesieniu do wskazanego zakresu przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XII

STANDARDY JAKOŚCIOWEGO KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A USTAWY PZP
l. Zamawiający w Załączniku nr Ido SIWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych
cech przedmiotu zamówienia, takich jak:

a) Przedmiot ubezpieczenia
b) Zakres ubezpieczenia
c) Rodzaj ubezpieczenia
d) Optymalna kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej
e) System ustalenia sum ubezpieczenia
f) System wypłaty odszkodowań
g) Zasady likwidacji szkód
h) Pozostałe postanowienia odnoszące się m.in. do bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia, obowiązków

stron umowy ubezpieczenia wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia etc.
2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia opierają się także na specjalnych postanowieniach zawartych w
klauzulach dodatkowych.

ROZDZIAŁ XIII

KRYTERIA OCENY OFERT
l. Zamawiający dokona wyboru ofertynajkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert

określonychw SIWZ. Oferta zostanie oceniona w odniesieniu do każdej części zamówienia.
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2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów biorąc pod uwagę
niżej wymienione kryteria. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie
następujących kryteriów i przyznanej im wagi:

2.1. dla CZĘŚCI 01: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW l
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ;
a) kryterium „cena brutto oferty" (Lpc) -waga 80%
b) kryterium „ klauzule fakultatywne" ( Lpf)-waga 20%

2.1.1. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
Liczba przyznawanych punktów dla kryterium ceny obliczana jest według wzoru:

Con

Lpc=-—— x 100,00 pkt. x 80%
Cob

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

2.1.2. 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: 10 punktów za każdą zaakceptowaną klauzule fakultatywną od klauzuli l do
10 wg. załącznika nr 6 do SIWZ formularz klauzule fakultatywne cz.01.

2.1.2.1. 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

2.2. dla CZĘŚCI 02: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA DRGNĄ, UBEZPIECZENIE
SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
a) kryterium „cena brutto oferty" (Lpc) -waga 80%
b) kryterium „ klauzule fakultatywne" ( Lpf) - waga 20%

2.2.1. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

2.2.1.1. Liczba przyznawanych punktów dla kryterium ceny obliczana jest według wzoru:

ł

Con

Lpc=-—— x 100,00 pkt. x 80%
Cob

Gdzie:

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

——-
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2.2.2. 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: 20 punktów za każdą zaakceptowaną klauzule fakultatywną od klauzuli l do 5
wg. załącznika nr 7 do SIWZ formularz klauzule fakultatywne cz. 02.

2.2.2.1. 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

2.3. dla CZĘŚCI 03: UBEZPIECZENIE AGROCASCO
a) kryterium „cena brutto oferty" (Lpc) -waga 80%
b) kryterium „ klauzule fakultatywne" ( Lpf) - waga 20%

2.3.1. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

2.3.1.1. Liczba przyznawanych punktów dla kryterium ceny obliczana jest według wzoru:

« ł ł t

Con

Lpc=-—— x 100,00 pkt. x 80%
Cob '

Gdzie:

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

4 « t; ł

,^^,

2.3.2. 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: 20 punktów za każdą zaakceptowaną klauzule fakultatywną od klauzuli l do 5
wg. załącznika nr 8 do SIWZ formularz klauzule fakultatywne cz.03.

2.3.2.1. 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

3. Łączna liczba punktów oferty stanowi sumę punktów uzyskanych dla kryterium ceny i klauzul
fakultatywnych dla każdej części zamówienia oddzielnie.
4. Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Punkty liczone
będą dla każdej części oddzielnie.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonymWSIWZ oraz któraosiągnęta najwyższą łączną liczbę punktóww oparciu o wskazane kryteria oceny
ofert.
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6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

l. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie ono przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej bądź 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.

ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIAUMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XVI

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór umowy zawiera załącznik nr 9,10,11 do SIWZ.

t <ROZDZIAŁ XVII
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

l. *, t t t

l. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
l) 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.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
ustawy PZP, albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

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

5. Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby.
Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy PZP.

4

ROZDZIAŁ XVIII
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr l do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z ankietami 1-32
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy do części 01
Załącznik nr 4 do SIWZ- Formularz cenowy do części 02
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Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy do części 03
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz klauzul fakultatywnych do części 01
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz klauzul fakultatywnych do części 02
Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz klauzul fakultatywnych do części 03
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części 01
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części 02
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części 03
Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 15 do SIWZ - Szkodowość do części Ol
Załącznik nr 16 do SIWZ - Klauzula informacyjna
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