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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają: 

1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  
z późn. zm.); 

2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 

3. „Zamawiający” – Powiat Zgierski; 

4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY I PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE 

1.1. ZAMAWIAJĄCY:  

 POWIAT ZGIERSKI 

ul. Sadowa 6a 

95-100 Zgierz 

 

1.2. PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE 

BROKER UBEZPIECZENIOWY: 

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. ,  

ul. Gdańska 91  

90 613 Łódź 

zwany dalej „Brokerem” 

1.3. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i będzie wykonywana za pośrednictwem brokera 
ubezpieczeniowego – Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o., z siedzibą w 
Łodzi przy ul. Gdańskiej 91, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000047653, Zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzory Ubezpieczeniowego na prowadzenie 
działalności brokerskiej nr 220/97.  

1.4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności realizowane w niniejszym postępowaniu przez 
Brokera mają charakter czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie z 
tego faktu wynikają z ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t. j. Dz. U. 
2014 poz. 1450. z późn. zm.) oraz powszechnie utrwalonych w obrocie gospodarczym obyczajów. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 209 000  euro, zgodnie z przepisami ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), dalej zwaną 
ustawą Pzp. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Powiatu Zgierskiego nazywana w 
dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia „przedmiotem zamówienia”. 
Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w następującym zakresie.  

3.1.1. Część I:  

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
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3.1.2. Część II: ubezpieczenie pojazdów, 

3.1.3. Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,  

wraz z doubezpieczeniami związanymi ze zwiększeniem posiadanego majątku, koniecznością 
przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody lub zwiększeniem ilości ubezpieczonych osób. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w: 

3.2.1. Załączniku nr 1a do SIWZ– „Opis przedmiotu zamówienia – Umowa generalna 
ubezpieczenia” – Część I; 

3.2.2. Załącznik nr 1b do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – Umowa generalna 
ubezpieczenia” – Część II; 

3.2.3. Załącznik nr 1c do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – Umowa generalna 
ubezpieczenia” – Część III 

3.2.4. Załączniku nr 2a do SIWZ – „Wzór umowy” – Część I; 

3.2.5. Załączniku nr 2b do SIWZ – „Wzór umowy” – Część II; 

3.2.6. Załączniku nr 2c do SIWZ – „Wzór umowy” – Część III; 

3.2.7. Załączniku nr 6 do SIWZ - ,,Procedura likwidacji szkód Powiatu Zgierskiego’’ 

3.2.8. Załączniku nr 7 do SIWZ – „Dane dotyczące oceny ryzyka” 

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod i nazwa CPV: 66510000-8 – Usługi ubezpieczeniowe 

3.4. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu prawo opcji polegające na doubezpieczeniach 
związanych ze zwiększeniem posiadanego majątku lub koniecznością przywrócenia majątku do stanu 
sprzed szkody: 

Prawo opcji obejmuje 20% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z Części. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Zamawiający informuje, że umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na okres od 
01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. i będzie dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym okresie, 
z zastrzeżeniem pkt. 4.2. 

4.2. Zamawiający zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach możliwość zawarcia ubezpieczenia 
krótkoterminowego. Wykonawca udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami 
określonymi w złożonych wnioskach o ubezpieczenie. 

5. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 

5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.  

7.2. W zakresie „kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej”  

7.2.1. Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 11 
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września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. 2015, 
Poz. 1844) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ w odniesieniu do 
Części na wykonanie której Wykonawca składa ofertę. (Załącznik nr 1a, 1b i 1c do 
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia). 

7.3. Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

7.4. Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie zdolności technicznej i zawodowej ani sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy p.z.p.). W związku z powyższym 
Zamawiający nie określa zasad polegania na potencjale podmiotu trzeciego (art. 22a ustawy 
p.z.p.). 

7.5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji 
zawartych w oświadczeniach i dokumentach. 

7.6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia”. 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz  

8.2. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj. 

8.2.1. w stosunku do których 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. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 
5 pkt 1 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 lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie. 

8.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

8.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 
składających wspólną ofertę przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postepowania, określona w 
pkt. 8.1 i 8.2 SIWZ oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.  

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres: 
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Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
zawierające w szczególności informacje: 

9.1.1. o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w pkt 7 SIWZ, 

9.1.2. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 
13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

9.1.3. o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw 
wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp – jeżeli dotyczy.  

9.1.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty 
dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego 
wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać:  

9.1.3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

9.1.3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

9.1.3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

9.1.3.1.4. czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

9.1.4. o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie 
zamierza  powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców w składanej 
ofercie. 

9.2. Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany 
jest we wzorze zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

9.4. Oświadczenie o grupie kapitałowej: 

9.4.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 
W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym 
samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

9.4.2. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

9.5. Jeżeli będzie 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 
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do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

10.1. Zamawiający dokona w pierwszej kolejności ocenę ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

10.2. Niemniej jednak, jeżeli będzie 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. 

10.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 
dokumentów wymienionych w pkt 10.4 i 10.5 SIWZ (w razie konieczności także w pkt 10.8. i 10.10.) 

10.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ, 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

10.4.1. Aktualnego zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument 
potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej 
w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2015, poz. 1844 z późn.  zm.), ale w zakresie nie 
mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ w odniesieniu do Części na wykonanie której 
Wykonawca składa ofertę, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- 
dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

10.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 

10.5.1. 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 braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy,  

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- 
dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

10.6. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.  

10.7. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania.  

10.8. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od 
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza: 

10.8.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu 
do innego podmiotu: 

10.8.1.1.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 braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy Pzp, 
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10.8.2. Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, 
których spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe 
dokumenty tych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu przez Wykonawcę. 

10.9. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie: 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), 
dokumenty wymienione w pkt 10.5 i 10.4. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. 

10.10. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej 

10.10.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.5.1 – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

10.10.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.8.1 powyżej powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10.10.3. 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 10.8.1 powyżej, 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. Przepisy pkt 10.8.2 stosuje się odpowiednio.  

10.11. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń: 

10.11.1. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach 
których polega Wykonawca, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się 
oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. 

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

10.11.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez 
Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo 
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – 
odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10.11.4. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, itp.) w dokumentach lub oświadczeniach 
muszą być podpisane własnoręcznie przez uprawnioną, w miejscu dokonanej 
poprawki lub zmiany. Naniesione zmiany muszą być czytelne. 

10.12. Reprezentacja i pełnomocnictwo 

10.12.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem. 

10.12.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy 
Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 
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Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem. 

10.12.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do 
reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. 

10.13. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów: 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli: 

10.13.1. Zamawiający 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 (ze 
wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi 
danymi referencyjnymi dokumentacji – w pkt. 4 Formularza „Oferta”), 

10.13.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy (ze wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego). 

 

11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

11.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się: 

11.1.1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),  

11.1.2. osobiście lub za pośrednictwem posłańca,  

11.1.3. faksu, 

11.1.4. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. 
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).  

11.2. Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów 
powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej 
formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i 
oświadczeń określonych w pkt 9 i 10 SIWZ. 

11.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma 
obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

11.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na wydłużenie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które 
Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi. 

11.5. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi 
uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby adresata faksem, elektronicznie 
lub został doręczony w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając 
oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi, 
za pomocą faksu lub elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub 
poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej strony. 

11.6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Pani Magdalena Wojtczak, tel. 42/636-64-98 w. 31, e-mail: m.wojtczak@maxima-fides.pl  

11.7. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 
Prowadzącego postępowanie: 

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o.  

mailto:m.wojtczak@maxima-fides.pl
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ul. Gdańska 91  

90-613 Łódź 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1 Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
określonego w pkt 15 SIWZ. 

 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań m.in. 
alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

14.2. Oferta musi zawierać co najmniej: 

14.2.1. wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

14.2.2. wypełniony formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 3a, b lub c; 

14.2.3. oświadczenia, o których mowa w pkt 9 SIWZ;  

14.2.4. dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy); 

14.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 

14.4. Brak informacji, o której mowa w pkt 9.1.4. SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 

14.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz 
uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

14.6. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, z załączonymi 
dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ. 

14.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, 
pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 

14.8. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym pismem 
ręcznym. 

14.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język 
polski. 

14.10. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 10.13.1 SIWZ w języku obcym, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

14.11. Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach 
Zamawiającego nie może ulec zmianie. 

14.12. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron 
powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

14.13. Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna. 

14.14. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

14.15. Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa zdekompletowaniu. 

14.16. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

14.17. Koperta powinna być zaadresowana na adres: 
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Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. 

ul. Gdańska 91 

90-613 Łódź 

oraz opisana: 

„Oferta na ubezpieczenie Powiatu Zgierskiego” 

 

Nie otwierać przed dniem 28 listopada 2016 r. godz. 1315” 

14.18. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 

14.19. W przypadku przekazania oferty do Prowadzącego postępowanie za pośrednictwem operatora 
pocztowego, osobiście lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej 
wpływu do Sekretariatu Biura Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. przy ul. 
Gdańskiej 91 w Łodzi (90-613). 

14.20. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Jeżeli 
Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, 
wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. 

14.21. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Prowadzący postępowanie otrzyma pisemne powiadomienie, podpisane przez osoby uprawnione, 
o wprowadzeniu zmian do oferty lub wycofaniu oferty, przed upływem ostatecznego terminu 
wyznaczonego do składania ofert. 

14.22. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 
1503 z późn.zm.), co do których Wykonawca: 

14.22.1. zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, 
muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z 
ofertą uzasadnienie zwierające w szczególności: określenie charakteru jaki mają 
zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w 
celu zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie czy 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do 
wiadomości publicznej.  

14.22.2. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków 
wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że 
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym 
potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14.22.3. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

14.22.4. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać 
umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób), 
opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści 
oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp).  

15. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 

15.1. Oferty należy składać na adres: 

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. 

ul. Gdańska 91, 90-613 Łódź 
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Sekretariat czynny w godzinach 8.30 – 16.30 

15.2. Termin składania ofert upływa 28 listopada 2016 r. o godz. 13:00 

15.3. Oferty dostarczone do Prowadzącego postępowanie za pośrednictwem operatora pocztowego, 
osobiście lub posłańca będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem 
ich dostarczenia do terminu określonego w pkt 15.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu na 
Sekretariat. 

15.4. Prowadzący postępowanie niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po wyznaczonym 
terminie na składanie ofert. 

15.5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 13:15, w siedzibie 
Prowadzącego postępowanie w Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. 
ul. Gdańska 91 90-613 Łódź 

15.6. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Prowadzący Postępowanie zamieści na stronie www.maxima-
fides.pl  informacje dotyczące: 

15.7.1. kwoty, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia; 

15.7.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

15.7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków zawartych w 
ofertach – jeżeli dotyczy. 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

16.1. Wykonawca określi cenę w Formularzu oferta (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

16.2. Ceny jednostkowe i stopy składek określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w 
toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

16.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

16.4. Przy wypełnianiu Załącznika nr 3a, 3b i 3c do Formularza „Oferta” – formularz cenowy oraz 
Formularza „Oferta” należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w tych dokumentach. 

16.5. Wykonawca ma obowiązek wypełnić formularz przygotowany przez Zamawiającego wpisując w 
wolne pola (w kolorze białym) odpowiednio: 

16.5.1. stawkę (stopę składki w %),  

16.5.2. składkę za roczny okres ochrony ubezpieczeniowej,  

16.5.3. składkę za trzyletni okres ochrony ubezpieczeniowej. 

16.6. W przypadku pozostawienia pola bez wpisanej wartości Zamawiający uzna, że podana w nim 
wartość wynosi odpowiednio 0,00 zł lub 0% w zależności od wymaganej wartości . 

16.7. Wszystkie ceny będą określone w PLN w zaokrągleniu do pełnej złotówki, a wszystkie płatności 
będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

16.9. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe 
wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

http://www.maxima-fides.pl/
http://www.maxima-fides.pl/
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określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

16.10. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest 
niższa o co najmniej 30% od: 

16.10.1. 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 cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

16.10.2. wartości przedmiotu 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 pkt 16.7). 

16.11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie. 

16.12. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty, w szczególności w 
następujących przypadkach: 

16.12.1. gdy składka roczna dla danego przedmiotu ubezpieczenia nie będzie odpowiadała 
iloczynowi podanej ceny jednostkowej (stopy składki) i sumy ubezpieczenia, to za 
prawidłowo podane przyjmuje się cenę jednostkową (stopę składki) oraz sumę 
ubezpieczenia, 

16.12.2. gdy łączna składka roczna za dane ubezpieczenie nie będzie odpowiadała sumie 
składek rocznych dla każdego przedmiotu ubezpieczenia, to za prawidłowo podane 
przyjmuje się składki roczne dla każdego przedmiotu ubezpieczenia, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

17.1.  Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. 

17.2.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem: 

Dla Części I i II: 

  

Dla Części III: 

 

17.3. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert 
niepodlegających odrzuceniu. 

17.4. Kryterium „Cena”: 

17.4.1.  Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena dla Części I i II:  

najniższa cena 

Cof = ---------------------------------- x 90 pkt 

cena oferty badanej 

Numer 
Kryterium 

Nazwa kryterium Waga podana w punktach 

1 Cena 90 

2 Przyjęcie warunków fakultatywnych   10 

Numer 
Kryterium 

Nazwa kryterium Waga podana w punktach 

1 Cena 100 
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17.4.2. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena dla Części III: 

 najniższa cena 

Cof = ---------------------------------- x 100 pkt 

cena oferty badanej 

17.4.3. Wykonawca wylicza cenę oferty w oparciu o wymogi określone w Formularzu cenowym 
podając odpowiednio stawkę lub składkę, zgodnie z instrukcją. 

17.4.4. Cena podana w ofercie jest wartością składki odpowiadającą przyjętym w zamówieniu 
założeniom i służy wyłącznie do wyboru oferty najkorzystniejszej 

17.5. Kryterium „Przyjęcie warunków fakultatywnych”. 

17.5.1. Treść warunków fakultatywnych została określona w Załączniku nr 1a do SIWZ. 

17.5.2. Wykonawca winien jednoznacznie wskazać w formularzu „Oferta” – Załącznik nr 3 do SIWZ 
przyjęcie warunku (wpisując TAK) lub nie przyjęcie warunku (wpisując NIE). W przypadku braku 
jednoznacznego wskazania przyjęcia warunku punktowanego Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca nie przyjmuje warunku punktowanego. W przypadku wskazania przyjęcia 
jednocześnie warunku fakultatywnego 2a i 2b w Części I Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca 
przyjął warunek 2b. 

17.5.3. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów w ww. kryterium. 

17.5.3.1. W odniesieniu do Części I: 

a) Wykonawca, który zaoferuje przyjęcie Warunku fakultatywnego nr 1 otrzymuje 2 pkt 

b) Wykonawca, który zaoferuje przyjęcie Warunku fakultatywnego nr 2a otrzymuje 3 pkt 

c) Wykonawca, który zaoferuje przyjęcie Warunku fakultatywnego nr 2b otrzymuje 5 pkt 

17.5.3.2. W odniesieniu do Części II: 

a) Wykonawca, który zaoferuje przyjęcie Warunku fakultatywnego nr 1 otrzymuje 10 pkt 

17.6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy 
bilans kryteriów wymienionych powyżej (otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów). 

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci 
mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę. 

18.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

18.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić: 

18.3.1. pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty 
dokumentów. 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie przewiduje ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

20.1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z 
wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych 
postanowieniach umowy – załącznik nr 2a, 2b i 2c do SIWZ. 

20.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane 
jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 
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20.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w 
trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

20.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

20.5. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20.6. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych 
postanowieniach umowy. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy Pzp. 

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

22.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

22.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 
Wykonawca. 

22.3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

23. ZAŁĄCZNIKI: 

23.1. Załączniku nr 1a do SIWZ– „Opis przedmiotu zamówienia – Umowa generalna ubezpieczenia” – 
Część I; 

23.2. Załącznik nr 1b do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – Umowa generalna ubezpieczenia” – 
Część II; 

23.3. Załącznik nr 1C do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – Umowa generalna ubezpieczenia” – 
Część III 

23.4. Załączniku nr 2a do SIWZ – „Wzór umowy” – Część I; 

23.5. Załączniku nr 2b do SIWZ – „Wzór umowy” – Część II; 

23.6. Załączniku nr 2C do SIWZ – „Wzór umowy” – Część III; 

23.7. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”; 

23.8. Załącznik nr 3a do SIWZ – Formularz cenowy dla Części I 

23.9. Załącznik nr 3b do SIWZ – Formularz cenowy dla Części II 

23.10. Załącznik nr 3C do SIWZ – Formularz cenowy dla Części III 

23.11. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania; 

23.12. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23; 

23.13. Załącznik nr 6 do SIWZ – Procedura likwidacji szkód. 

23.14. Załączniku nr 7 do SIWZ – Dane dotyczące oceny ryzyka 

 


