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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIA „EKO DOLINA”
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
„EKO DOLINA” Sp. z o. o.
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
tel.: 58 672 50 00,
fax: 58 672 74 74,

OWP-P/20/2014/ubezpieczenia
UWAGA: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
oznaczeniem.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz.907
z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. 2013r., poz.1692).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2013r. ,poz. 1735).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 223 poz. 1458).
Definicje i interpretacje
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wszystkich dokumentach z nią
związanych (jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne
z niniejszymi objaśnieniami, z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej:
 Ustawa lub PZP: oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) oraz wszelkie akty wykonawcze do niej.
 Zamawiający: „EKO DOLINA” Sp. z o. o., Al. Parku Krajobrazowego 99, 84–207 Koleczkowo
(zwany także Ubezpieczającym);
 Wykonawca: należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego, UWAGA! Dla potrzeb niniejszej SIWZ w części dotyczącej SZCZEGÓŁOWEGO






OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca nazywany będzie Ubezpieczycielem;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): oznacza dokument w rozumieniu
postanowień art. 36 Ustawy, zawierający wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne
dokumenty, stanowiące jej integralną część;
Zamówienie: oznacza zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób
szczegółowy opisany w punkcie III. 1 SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Cena: oznacza cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.02.2013r. o cenach
(Dz.U. z 2013r. poz.385, z póżn.zm.). W treści SIWZ odpowiednikiem ceny jest składka za
ubezpieczenie.
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Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331) to jest
przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331), nad
co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze
działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16.02.2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331) - na potrzeby
przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów;
Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę;
Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą
w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź
w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
Umowa o podwykonawstwo – rozumie się przez to umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć
zamówienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiającego wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane także miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.
Części zamówienia: zamówienie dzieli się na 2 części, które oznaczają zadania wymienione
poniżej:
- ZADANIE I (Część I Zamówienia) - Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej.
- ZADANIE II (Część II Zamówienia) – Ubezpieczenia komunikacyjne.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, poprzez
realizację następujących zadań:
ZADANIE I (Część I Zamówienia) - Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń
Ubezpieczenie
maszyn
elektrycznych
od
szkód
elektrycznych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej

CPV 66515000-3
CPV 66515000-3
CPV 66515000-3
CPV 66515000-3
CPV 66519200-3
CPV 66516400-4

ZADANIE II (Część II Zamówienia) – Ubezpieczenia komunikacyjne:
I.

II.
III.

IV.

Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone
ruchem tych pojazdów
Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i
pasażerów powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów
mechanicznych.
Ubezpieczenie assistance dla pojazdów mechanicznych

CPV 66516100-1
CPV 66514110-0
CPV 66512100-3
CPV 66514110-0

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie I i Zadanie II: zakres ubezpieczenia oraz
wartość poszczególnych składników majątku jak i limity odpowiedzialności Wykonawcy określone są
w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przedmiotowym załączniku Zamawiający określił wymagane minimalne
warunki ubezpieczenia (obligatoryjne) oraz ich treści. Wykonawca w jakikolwiek sposób nie może ich
zmienić, także poprzez wprowadzanie limitów odpowiedzialności, franszyz, wyłączeń, itd., bądź
poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, czy złożenie oferty nie spełniającej wszystkich
wymaganych warunków (obligatoryjnych), określonych przez Zamawiającego w SIWZ na
poszczególne zadania.
Wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne) mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie
zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności ubezpieczyciela) wskazanej w ogólnych
warunkach ubezpieczenia. W sytuacji, gdy wskutek ich zastosowania doszłoby do zawężenia
odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do OWU dla danego ubezpieczenia, to zastosowanie
mają tylko te postanowienia, które tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę
odpowiedzialność rozszerzają.
W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, zostanie zawarta umowa,
zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ „Warunki umowy”. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji
zamówienia. Integralną częścią umowy będą polisy ubezpieczeniowe, określające szczegółowe
zagadnienia dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, w tym opis przedmiotu, zakresu i sum
ubezpieczenia, wysokość składki, treść klauzul wymaganych, oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
jako załącznik do tych polis. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany
będzie do wystawienia odrębnych certyfikatów, potwierdzających fakt objęcia ochroną
ubezpieczenia.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie
odrębne części, określane jako zadania. Za ofertę częściową uważa się, ofertę złożoną na
realizację danego zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jedynie
w zakresie przedstawionych części zamówienia. Wykonawcy mogą złożyć oferty na realizację
dowolnej liczby (od I do II) zadań, z zastrzeżeniem możliwości złożenia tylko jednej oferty na
poszczególne zadanie.
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3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy, zgodnie z art. 36.b. ust 1 PZP (w Załączniku nr I i nr II do
SIWZ)
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących
przypadkach:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości, liczby rat składki, w przypadku braku
środków na zapłatę składek przez Ubezpieczającego w terminie przewidzianym w umowie
oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy
rozłożeniu jej na raty,
b) gdy zmiany te są korzystne dla Ubezpieczającego tj.: zakres zostanie poszerzony w stosunku
do min. wymaganego, jednak bez zwiększania ustalonej składki;
c) wynikające ze zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany
wysokości podatków i opłat, w tym podatku VAT
d) w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka, wprowadzenie przez Ubezpieczyciela zmian za
zgodą Zamawiającego, w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będących
przedmiotem złożonej oferty, z wykluczeniem możliwości jej zawężania.
10. Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz.907 z późn. zmianami ), tj. art.144 - stanowiącego, że umowa
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. W niniejszym postępowaniu uczestniczą przedstawiciele NORD Partner Sp. z o.o. w charakterze
brokera ubezpieczeniowego. Z tego tytułu broker ubezpieczeniowy otrzyma prowizję brokerską
od Wykonawcy (Ubezpieczyciela) wybranego przez Zamawiającego.
IV. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
1. Zamawiający przewiduje udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 6 PZP. do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego.
2. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów
ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot,
zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przez termin realizacji zamówienia rozumie się okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia.
Zadanie nr 1 (Część I Zamówienia) – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.*
(włącznie).
* W przypadku zawarcia umowy po dniu 1 kwietnia 2014r., termin realizacji zamówienia wyniesie 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zadanie nr 2 (Część II Zamówienia) – ubezpieczenia komunikacyjne.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 22 kwietnia 2014r. do dnia 21 kwietnia
2015r.* (włącznie)
* W przypadku zawarcia umowy po dniu 22 kwietnia 2014r., termin realizacji zamówienia wyniesie 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy.
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VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
"ustawą", dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr III
do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (np. Konsorcjum),
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym
z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców
składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich
w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie
zamówienia).
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr III
do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (np. Konsorcjum),
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym
z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców
składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich
w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie
zamówienia).
b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać
Załącznik nr V do SIWZ;
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr III
do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22
ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną
ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub
do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia),
b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać
Załącznik nr V do SIWZ;
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr III
do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22
ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną
ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub
do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia),
b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać
Załącznik nr V do SIWZ;
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda,
następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr IV do SIWZ
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b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
c) oświadczenia o nie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z załącznikiem nr VI do SIWZ, lub listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt.
ust.5 podpunkt a oraz podpunkt b.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 5 podpunkt b składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust.7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 7, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Termin wymieniony w Rozdziale VI ust. 9 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie Wykonawca winien poświadczyć za zgodne z oryginałem.
13. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako
wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów
i oświadczeń według formuły „spełnia- nie spełnia” na podstawie wymaganych dokumentów
wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że
wszystkie postawione warunki Wykonawca spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).
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VII.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie oraz PZP.
2. Zaleca się aby oferta została sporządzona na formularzach załączonych do niniejszej SIWZ.
3. Dodatkowo w ramach składanej oferty należy dołączyć Ogólne Warunki Ubezpieczeń,
zastosowane do ubezpieczeń objętych niniejszym postępowaniem (warunki powinny być
dołączone do oferty bez konieczności ich numerowania). Jeżeli do oferty będą załączane warunki
ubezpieczenia i klauzule obcojęzyczne, powinny być załączone także ich tłumaczenia na język
polski.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta i załączniki, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP winna być napisana czytelnie, w języku polskim,
z zachowaniem trwałej formy pisemnej (na maszynie lub komputerze lub inną trwałą techniką)
pod rygorem nieważności i podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz składania oświadczeń woli w jego imieniu (jak w zapisie w stosownym
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym). Jeżeli oferta i załączniki
będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo
sporządzone pełnomocnictwo określające jego zakres.
6. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być spięte lub zszyte w sposób
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki i ułożone w kolejności. Wszystkie strony
oferty, zarówno zapisane jaki nie zapisane (w tym przekładki), powinny być ponumerowane
kolejnymi liczbami całkowitymi i zaparafowane przez Wykonawcę lub osobę umocowaną przez
Wykonawcę. Ewentualne zmiany w treści oferty powinny być naniesione czytelnie, datowane
i sygnowane podpisem Wykonawcy (podpisane przez osoby uprawnione do jego reprezentacji)
bądź osoby umocowanej przez Wykonawcę (zgodnie z treścią udzielonego pełnomocnictwa).
7. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w SIWZ. Na
ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany Formularz oferty, z wykorzystaniem odpowiedniego dla danego
zadania wzoru:
 Załącznik nr I do Zadania I SIWZ wraz z załącznikami;
 Załącznik nr II do Zadania II SIWZ wraz z załącznikami
2) uzupełnione, poprzez wpisanie treści w miejsca wykropkowane oraz podpisane przez osoby
uprawnione oświadczenia wykonawcy, złożone zgodnie z treścią Załącznika nr III, IV oraz VI
do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, wymienionymi w Dziale VIII SIWZ;
3) uzupełnione, poprzez wpisanie treści w miejsca wykropkowane oraz podpisane przez osoby
uprawnione zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia,
złożone zgodnie z treścią Załącznika nr V do Formularza oferty (jeżeli będzie to wynikało z
treści oferty).
8. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum):
Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać
Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem
był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę.
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
c) precyzować zakres umocowania;
d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych
z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych
z wykonaniem umowy w imieniu Wykonawców;
e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców
składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;
f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników.
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Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla
mocodawców. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w zakresie danej części zamówienia. Złożenie
przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty na dane zadanie lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne, spowoduje jej odrzucenie.
10. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.
11. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w zamkniętym i nieprzejrzystym
opakowaniu, opatrzonym w dane Wykonawcy oraz opisanym:
„Postępowanie nr . OWP-P/20/2014/ubezpieczenia, oferta w przetargu nieograniczonym na:

„USŁUGI UBEZPIECZENIA „EKO DOLINA” Sp. z o. o. w Łężycach”
Nie otwierać przed: 14 marca 2014 roku, godz. 12.30”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej
należycie w powyższy sposób.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany
należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: „ZMIANA
OFERTY”
13.Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.
14.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 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 przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 03.153.1503 ze. zm.), jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępnione innym podmiotom. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu
ofertowym, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zastrzeżone informacje oferty
muszą być wyraźnie odróżnione od jawnych elementów i oznakowane jako „tajemnica
przedsiębiorstwa”.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy
będzie bezskuteczne wobec Zamawiającego.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie – art. 86 ust. 4 PZP.
Zainteresowany może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie
protokołu wraz z załącznikami. Udostępnienie nastąpi zgodnie z art. 96 ust. 3 i 5 PZP.
VIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY
OFERT.
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie poniżej
przedstawionych kryteriów. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej
z części zamówienia (dla Zadania nr I i Zadania nr 2) odrębnie, w oparciu o następujące kryteria
i ich wagi:
100% cena
Cena – sposób obliczania punktacji:
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najniższa cena ofertowa
X=
---------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty

Łączna ilość uzyskanych w ten sposób punktów zadecyduje o tym, który z Wykonawców
złożył najkorzystniejszą ofertę na dane zadanie i otrzyma niniejsze zamówienie.
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „formularza oferty” (Załączniki nr I i/lub Załącznik nr II),
i określenia w nim cen jednostkowych zgodnie z przedstawioną tabelą. Należy wysokość składki
(obligatoryjnie). Suma wszystkich składek stanowi wartość przedłożonej oferty. Wartość oferty musi
zawierać bezwzględnie klauzule obligatoryjne uwzględnione przez Wykonawcę.
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę na każdą część zamówienia.
Cena podana w ofercie powinna być określona jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości
(bez tzw. widełek cenowych). Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z podaniem i wyliczeniem
kwot dla każdego ubezpieczenia oddzielnie. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny
ofertowej w kilku wariantach.
Cena podana w ofercie nie może zawierać rabatu warunkowego, jeżeli możliwość zastosowania
takiego rabatu wynika z treści zawartych w SIWZ.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę będą obowiązywały w okresie obowiązywania umowy.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia, należnych
podatków. Wszystkie wartości podane przez wykonawcę zamówienia powinny pokrywać wszelkie
zobowiązania wykonawcy względem zamawiającego wynikające z zamówienia, koszt spełnienia
warunków określonych w specyfikacji, obowiązujące przepisy, specyfikę i charakter zamówienia,
polskie i europejskie normy oraz ogólnie przyjętą wiedzę w tym zakresie, a także wszystko co może
być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
W związku z wykonywaniem czynności brokerskich w ramach przedmiotowego postępowania NORD
Partner Sp. z o.o. przysługuje od Wykonawcy kurtaż w łącznej wysokości 15% inkasa składki dla
ubezpieczeń majątkowych i OC, oraz na poziomie 12% inkasa składki dla ubezpieczeń
komunikacyjnych
W celu porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców, Zamawiający uwzględni wszystkie rzeczywiście ponoszone przez Niego koszty usługi,
w tym VAT. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny ofert Zamawiający doliczy do
przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).
Ma to również zastosowanie do przypadków, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług, Zamawiający staje się podatnikiem podatku VAT. A zatem o zastosowaniu przepisu
art. 91 ust. 3a ustawy Pzp rozstrzyga samo powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT
po stronie Zamawiającego.
Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy,
wówczas dolicza do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglania cen brutto do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po
przecinku. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
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IX.

WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM,
A WYKONAWCĄ ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Płatności składki w ramach każdego zadania będą dokonywane odrębnie, odpowiednio:


dla Zadanie I - w 4 równych ratach



dla Zadania II - jednorazowo w podanych poniżej terminach.

Terminy płatności składki – Zadanie I
 I rata – w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej niż
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
polisy/polis oraz wszystkich certyfikatów ubezpieczeniowych;
 II rata – w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia;
 III rata – w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia;
 IV rata – w ciągu 270 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia;
Terminy płatności składki Zadanie II:
Całość składki będzie płatna w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie
wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej polisy/polis oraz wszystkich certyfikatów ubezpieczeniowych;
X.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 PZP)
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedłużenia terminu związania ofertą na warunkach
określonych w art. 85 ust. 2 Ustawy.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Składanie ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. „EKO DOLINA” Sp. z o. o. w Łężycach,
Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, sekretariat spółki, biurowiec I piętro.
2. Termin składania ofert upływa dnia 14 marca 2014 r. o godz. 12.00
3. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie określonym jw. zostaną zwrócone bez otwierania, zgodnie
z treścią art. 84 ust. 2. PZP.
5. Oferty przesyłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
2. Otwarcie ofert
1. Oferty zostaną otwarte w dniu 14 marca 2014r. o godz. 12.30, w siedzibie Zamawiającego, tj.
„EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, sala
konferencyjna na parterze budynku.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 PZP.
4. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty zgodnie z art. 92 Pzp.
5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione
nieobecnym wykonawcom na ich pisemny wniosek.
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XII. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAŚ SPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ
W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty przy założeniu, że zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp; nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.
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.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. XII.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
została złożona tylko jedna oferta.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zmianami).
6. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy
oraz wystawienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych, a także certyfikatów, zgodnie
z SIWZ oraz złożoną ofertą, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym
niż właściwy termin, określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2 PZP, chyba że wystąpią okoliczności,
o których mowa w Dziale VI PZP. W takiej sytuacji Wykonawca podpisze ww. dokumenty
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, zgodnie z art. 94 ust. 2 PZP.
7. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie
publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
XIII. WARUNKI UMOWY
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio do Zadania I
- Załącznik nr VII oraz do Zadania II – Załącznik Nr VIII .
XIV.

ŚRODKI PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy.

XV.

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SIWZ / MODYFIKACJA SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie, do Zamawiającego o wyjaśnienie
zapisów SIWZ – art. 38 ust 1 PZP. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy,
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, nie
ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od
Zamawiającego oraz zamieści treść zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej, na której
zamieszczono SIWZ.
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2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców - art. 38 ust. 3 PZP.
3. W uzasadnionych przypadkach (art. 38 ust. 4 PZP), przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana
stanie się częścią SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonawcom,
którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie. Zamawiający może przedłużyć termin do
składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych
ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian SIWZ, zgodnie z treścią art. 38 PZP.
XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia przez Wykonawcę wadium w niniejszym
postępowaniu.

XVII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

XVIII.

1.
2.

3.
4.

XIX.

1.

2.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie oraz faksem z zastrzeżeniem ppkt. 3 oraz pkt. XVIII ppkt. 1, forma faksowa wymaga
potwierdzenia pisemnego.
Oferta może być złożona wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej (przygotowana na
maszynie lub komputerze bądź inną trwałą techniką), pod rygorem nieważności.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO
TREŚCI OFERTY ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW TAKIEJ ZMIANY
Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), tj. art.144 ust. 2 stanowiącego, że zmiana
dokonana z naruszeniem art.144 ust.1 podlega unieważnieniu.
Ubezpieczający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela,
w następujących przypadkach:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku
środków na zapłatę składek przez Ubezpieczającego w terminie przewidzianym w
umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki
przy rozłożeniu jej na raty,
b) wynikające ze zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym
zmiany wysokości podatków i opłat, w tym podatku VAT,
c) Zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §71 „Wzór umowy” (odpowiednio załącznik
nr VII i załącznik nr VIII do SIWZ) z jednoczesnym zachowaniem warunku opisanego w §7 1
ust. 2, w przypadku gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany sposobu
realizacji umowy przez Wykonawcę.
d) Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być
wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego
lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi,
terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych
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lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji wykonywania umowy
przez Wykonawcę (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych
podwykonawcom - zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania
umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które
mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla
Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości
pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań
umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji
zamówienia przez Wykonawcę).

XX.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
1. Agnieszka Borowska,
2. Adrian Pobłocki.
Kontakt z Zamawiającym: fax.: /58/ 672-74-74
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XXI.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ













Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Wykaz budynków i budowli.
Załącznik nr 3 – Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia.
Załącznik nr 4 – Wykaz maszyn i urządzeń.
Załącznik nr 5 – Wykaz maszyn elektrycznych.
Załącznik nr 6A – Wykaz sprzętu elektronicznego – stacjonarny
Załącznik nr 6B- Wykaz sprzętu elektronicznego - przenośny
Załącznik nr 7 – Ocena ryzyka.
Załącznik nr 8 – Zaświadczenia o szkodowości.
Załącznik nr 9 – Wykaz pojazdów – część I – pojazdy specjalne, wolnobieżne.
Załącznik nr 10 – Wykaz pojazdów – część II – pojazdy zarejestrowane
Załącznik nr 11 – Zaświadczenia o szkodowości.





Załącznik nr I – Formularz oferty do Zadanie I.
Załącznik nr II – Formularz oferty do Zadanie II.
Załącznik nr III - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr IV - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr V - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji
zamówienia.
Załącznik nr VI – Oświadczenie Wykonawcy o nie przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz.331 z późn .zmianami).
Załącznik nr VII – Wzór - Umowa do Zadania I.
Załącznik nr VIII – Wzór - Umowa do Zadania II.
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