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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym udzielanego w częściach o łącznej wartości zamówienia
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.
z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
na:

„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych”

Signed by /
Podpisano przez:
Jolanta Maria
Kobus
Date / Data: 202105-26 09:30

Zatwierdził: …………………………….

Puławy, dnia 26 maja 2021r.
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1. Informacja o Zamawiającym
1.1. Nazwa Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
1.2. Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 – 110 Puławy
1.3. Dane do korespondencji:
1.3.1. Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
1.3.2. Adres skrzynki ePUAP: /INS13/skrytkaESP
1.4. Numer telefonu: 81 473 14 00
1.5. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl
1.6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.ins.lukasiewicz.gov.pl/BIP/
www.miniportal.uzp.gov.pl
1.7. Adres strony internetowej, na której udostępnianie będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia
bezpośrednio
związane
z
postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia:
www.ins.lukasiewicz.gov.pl/BIP, www.miniportal.uzp.gov.pl.
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Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
oznaczeniem
2. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także
wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
2.1.Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej.
2.1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2.1.1.1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP), usług miniPortalu oraz Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal.
2.1.1.2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto na ePUAP, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu,
określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”
2.1.1.3. Maksymalny rozmiar każdego z plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularz do komunikacji”
wynosi 150 MB.
2.1.1.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym INS/FG – 10/2021
2.1.1.5. Za termin złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
przyjmuje się termin ich przekazania na ePUAP.
2.1.1.6. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po
otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w
ofercie.
2.1.1.7. Dane postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich postepowań” w
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miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
„Postepowania”
2.1.2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, która nie dotyczy składania ofert,
dotycząca w szczególności składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywania
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2.1.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki
2.1.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
2.1.5. Ofertę, oświadczenie, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11 SWZ oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517
i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
2.1.6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oraz pkt 11 SWZ) składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty jest opisany w pkt. 14 SWZ
2.1.7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2.1.5., sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 2.1.1.
2.1.8. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
2.1.9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
2.1.10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten
dokument.
2.1.11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
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dokumentem w postaci papierowej.
2.1.12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w pkt 2.1.10., dokonuje w przypadku:
2.1.12.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2.1.12.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2.1.12.3. innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2.1.13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w pkt 2.1.10., może dokonać również notariusz.
2.1.14. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 2.1.10. - pkt 2.1.12. oraz 2.1.15 - 2.1.17,
należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
2.1.15. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w pkt. 11 oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione
przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej i opatruje się
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.1.16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w pkt. 11
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
2.1.17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w pkt 2.1.15., dokonuje w przypadku:
2.1.17.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2.1.17.2. przedmiotowego środka dowodowego – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2.1.17.3. pełnomocnictwa – mocodawca.
2.1.18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w pkt 2.1.15., może dokonać również notariusz.
2.1.19. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.2. Osobami upoważnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:
2.2.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Kuszyk - Dział Organizacji, Planowania i Analiz,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 13A, 24-110 Puławy fax. 81 473 1748, e-mail: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl

Nr postępowania: INS/FG – 10/2021

3. Tryb udzielenia zamówienia
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą.
3.2. Zamawiający dokona wyboru oferty bez przeprowadzania negocjacji.
3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania w obrębie zadań od 1 do 5,
bowiem każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegało odrębnej
procedurze związanej z wyborem oferty.
3.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną z części, na wybrane części lub na wszystkie części
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, w ilości i parametrach określonych przez
Zamawiającego.
3.5. Wykonawca składający ofertę winien spełniać wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu dla każdego z tych zamówień.
4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Nowych
Syntez Chemicznych poprzez realizację następujących zadań:
Zadanie nr 1 (Część 1 Zamówienia) Ubezpieczenie mienia
1.
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
2.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zadanie nr 2 (Część 2 Zamówienia) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia
Zadanie nr 3 (Część 3 Zamówienia) Ubezpieczenie mienia w transporcie
Zadanie nr 4 (Część 4 Zamówienia) Ubezpieczenie upraw rolnych
Zadanie nr 5 (Część 5 Zamówienia) Ubezpieczenia komunikacyjne
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów (OC p.p.m.)
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w
związku z ruchem pojazdów na terenie państwa należących do Systemu Zielonej Karty, a
niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie
bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada)
3. Ubezpieczenie auto-casco (AC)
4. Ubezpieczenie assistance pojazdów (ASS)
5. Ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada)
6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Kod CPV

Opis

Podstawowy:
66510000-8

Usługi ubezpieczeniowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres ubezpieczenia oraz wartość poszczególnych
składników majątku jak i limity odpowiedzialności Wykonawcy określone są w Załączniku nr 1 do SWZ. W
przedmiotowym załączniku Zamawiający określił wymagane minimalne warunki zamówienia (obligatoryjne)
oraz ich treści, oraz warunki fakultatywne. W sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów SWZ doszłoby do
zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do owu dla danego ubezpieczenia, to zastosowanie
mają tylko te postanowienia SWZ, które tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę
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odpowiedzialność rozszerzają.
4.2. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa zgodnie –
Załącznik 4 (oddzielna umowa dla każdego z zadań). Umowa zostanie zawarta na okres realizacji
zamówienia. Integralną częścią umowy będą polisy ubezpieczeniowe. Będą to dokumenty określające
szczegółowe warunki dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, w tym opis przedmiotu
zamówienia, treści klauzul, zakresu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. Zamawiający wymaga
również dołączenia do polis ogólnych warunków ubezpieczenia. Na wniosek Zamawiającego,
Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych certyfikatów,
potwierdzających objęcie ochroną ubezpieczeniową.
4.3. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zostania członkiem Towarzystwa oraz nie zostanie
zobowiązany do pokrycia straty Towarzystwa poprzez wnoszenie dodatkowych opłat, dodatkowej składki
ubezpieczeniowej itp. w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku udzielenia mu zamówienia,
umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.
5. Termin wykonania zamówienia
5.1. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od 16.06.2021 r. do 15.06.2023 r. dla zadań I,
II, III i V, dla zadania IV termin realizacji 12 miesięcy od 16.06.2021 r. do 15.06.2022 r.
5.2. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu mechanicznego oraz upraw rolnych na
warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień jej obowiązywania, to jest
15.06.2023 r. dla zadania V i 15.06.2022 r. dla zadania IV. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów
zakończy się dnia 15.06.2024 r., a upraw rolnych 15.06.2023 r.
5.3. Dokumenty ubezpieczeniowe zamówienia będą wystawiane na 2 roczne okresy ubezpieczenia zgodne z
terminem wykonania zamówienia, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnie obowiązujących, zawartych
wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawione licząc od
następnego dnia po dniu wygaśnięcia tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania
zamówienia, a następnie na drugi pełny okres ubezpieczenia. Składka za polisy te rozliczana będzie
według zasady „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną
ofertą i nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy.
5.4. Doubezpieczenia realizowane będą zawsze do końca rocznego okresu ubezpieczenia.
5.5. Zamawiający przewiduje wyrównanie wszystkich okresów ubezpieczeń komunikacyjnych, z zachowaniem
przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
5.6. W przypadku jakichkolwiek ubezpieczeń, doubezpieczeń, w tym zawieranych na okres krótszy od
jednego roku, nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy.
Dla zadania I:
1 okres rozliczeniowy – od 16.06.2021 r. - 15.06.2022 r.
2 okres rozliczeniowy – od 16.06.2022 r. - 15.06.2023 r.
Dla zadania II:
1 okres rozliczeniowy – od 02.02.2022 r. - 15.06.2022 r.
2 okres rozliczeniowy – od 16.06.2022 r. - 15.06.2023 r.
Dla zadania III:
1 okres rozliczeniowy – od 10.10.2021 r. - 15.06.2022 r.
2 okres rozliczeniowy – od 16.06.2022 r. - 15.06.2023 r.
Dla zadania IV:
całkowity termin wykonania zamówienia – od momentu zasiewu lub wysadzenia roślin do momentu ich
zbioru (ozime 2021 i jare 2022)
Dla zadania V:
1 okres rozliczeniowy – od 16.06.2021 r. - 15.06.2022 r.
2 okres rozliczeniowy – od 16.06.2021 r. - 15.06.2023 r.
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6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 ust. 1 ustawy;
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt. 2 i art 114 ustawy,
dotyczące posiadania odpowiedniego o zezwolenia, licencji, koncesji, lub wpisu do rejestru
działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług
ubezpieczeniowych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.2. Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, niż wymienione w punkcie
poprzedzającym.
6.3. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.3.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
6.3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
6.3.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy jest spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
6.3.4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych. Z uwagi jednak na nieokreślenie przez zamawiającego warunków udziału w
postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznych lub
zawodowych, art. 118 ustawy nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.
6.5. Informacja o podwykonawcach
6.5.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia (art. 462 ustawy). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazwy
podwykonawcy.
6.5.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
6.5.3. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy w przypadku zamówień na usługi ubezpieczeniowe, które mają
być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację usług.
6.5.4. Zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy, zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o
którym mowa w art. 108 ustawy – zamawiający pozostawia sobie takie uprawnienie. Wykonawca
na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy.
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6.5.5. Jeżeli wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
6.5.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Podstawy wykluczenia
7.1. Zgodnie z art. 108 ust 1 ustawy, z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się
wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296- 307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
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7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w
tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,- na okres 3
lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy.
11. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych.
11.1. Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy, do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego we wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
11.2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stanowi dowód potwierdzający brak
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podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa
w art 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.4. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez wykonawców dodatkowych, innych niż oświadczenie
wymienione w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających
niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w drodze
wyjątku z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy, tj. gdy na tę
samą część zamówienia odrębne oferty złożą wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – zgodnie z
postanowieniem pkt 11.5 poniżej.
11.5. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy w związku z par. 3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
art 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.
12. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.
Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia wykonawcy, aby zawarł z nim oddzielną
dla każdego zadania umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych – odpowiednio,
w zależności od części zamówienia – w załączniku nr 4 do niniejszej SWZ.
13. Termin związania ofertą.
13.1. Wykonawca jest związany ofertą do 07.07.2021 r.
13.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
zamawiający może przed upływem okresu związania ofertą zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcą pisemnego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
14. Opis sposobu przygotowania oferty.
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
14.2. Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi załącznikami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej,
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku)
14.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod
rygorem nieważności.
14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
14.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
14.5.1. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ; w
przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę,
14.5.2.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszej SWZ,
14.5.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
14.5.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów
składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z dokumentem rejestrowym wykonawcy.
14.6. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, powinny być złożone w postaci (formie) dokumentu
elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym.
14.6.1. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci (formie)
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany,. Lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
14.6.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci
(formie) papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia takiego może dokonać również
notariusz.
14.7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca może złożyć ofertę, wybierając jedną z
poniższych opcji:
14.7.1. stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie folder ten
Wykonawca przekształca w folder .zip (bez nadawania mu haseł i szyfrowania). W kolejnym
kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder .zip
zawierający dokumenty składające się na ofertę. Za ważną Zamawiający uzna również ofertę
złożoną w formacie pliku skompresowanego .zip. który zawiera wszystkie dokumenty
składające się na ofertę, pod warunkiem, że folder skompresowany .zip zostanie podpisany
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym.
Lub
14.7.2. Podpisać każdy dokument oddzielnie podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym i następnie załączyć każdy podpisany dokument do „Formularza do
złożenia oferty”
13.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz. 1010), które
wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP).
14.7. Oferta i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osobę
posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia – przez ustanowionego pełnomocnika.
14.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże oraz wykaże, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
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jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy.
14.9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze
względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.
14.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie (oznaczenie/opisanie) przez
wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone.
15. Sposób oraz termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert.
15.1. Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających
zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i
przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie
po upływie terminu na ich składanie.
15.2. Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu ich otwarcia.
15.3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
15.4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
15.5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
15.6. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, w szczegółach danego postępowania.
15.7. Oferty należy złożyć do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.06.2021 do godz. 11:00.
15.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
15.9.
Za
termin
złożenia
oferty
przyjmuje
się
termin
jej
przekazania
na
ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal
15.10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2021 o godz. 11:15.
15.11. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
15.12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
16. Opis sposobu obliczenia ceny.
16.1. Cenę na każdą wybraną część zamówienia należy obliczyć zgodnie z okresami rozliczeniowymi pkt 5
SWZ, a także za cały przedmiot zamówienia opisany w SWZ i załącznikach.
16.2. Cenę za ubezpieczenie auto-casco pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej w
odpowiednim załączniku SWZ sumy ubezpieczenia pojazdu zgłaszanego do tego ubezpieczenia. Wobec
obiektywnej zmienności w czasie wartości pojazdów, składka za ubezpieczenie danego pojazdu w
zakresie aut-casco zależna będzie od jego aktualnej wartości rynkowej na dzień wystawiania
dokumentu ubezpieczeniowego.
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16.3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i zapewnić wykonanie zamówienia zgodnie z
podstawowymi zasadami ubezpieczeniowymi, a w szczególności realności, pełności, pewności oraz
szybkości wpłaty odszkodowań i świadczeń.
16.4. Cenę należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.5. Przy podawaniu ceny należy uwzględnić fakt, że usługa jest zwolniona z podatku VAT – zgodnie z art.
43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposoby oceny ofert.
17.1. Zgodnie z dyspozycją art 246 ust. 2 ustawy, zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia
standardy jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot
zamówienia, którymi są:
• przedmiot ubezpieczenia,
• sumy ubezpieczenia,
• okresy ubezpieczenia,
• optymalna kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej,
• rodzaj ubezpieczenia,
• pełność i szczelność ochrony ubezpieczeniowej (warunki i zakres),
• sprawna likwidacja szkód, szybkość wypłaty odszkodowań oraz ich kompensacyjność,
• ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy,
• obowiązku ubezpieczającego i ubezpieczonego.
17.2. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
17.2.1. Część I zamówienia:
• cena - 60%
• klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%
17.2.2. Część II zamówienia:
• cena - 60%
• klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%
17.2.3. Część III zamówienia:
• cena - 60%
• klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%
17.2.4. Część IV zamówienia:
• cena - 60%
• klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%
17.2.5. Część V zamówienia:
• cena - 60%
• klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%
17.3. Opis kryteriów
Zadanie nr 1 (Część 1 Zamówienia) Ubezpieczenie mienia
Oceniane kryteria i ich znaczenie oraz sposób obliczenia punktacji:

a. Cena – 60%
Ocena punktowa = (cena najniższa/cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%

b. Warunki fakultatywne - 40 %
Ocena punktowa = suma punktów za warunki fakultatywne x 40%

Punkty za warunki fakultatywne
Lp.
1

Warunki fakultatywne
Warunek szczególny – zwiększenie limitu w klauzuli przepięć z

Ilość pkt.
25
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1.000.000,00 zł do 2.000.000,00 zł
Brak włączenia

0

Uwaga: dotyczy Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2

Warunek szczególny – zwiększenie limitu w klauzuli szkód elektrycznych i
mechanicznych z 1.000.000,00 zł do 2.000.000,00 zł

25

Brak włączenia

0

Uwaga: dotyczy Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

3

Klauzula funduszu prewencyjnego – zgodnie z treścią klauzuli w zał. 1a do
SWZ

25

Brak włączenia

0

Uwaga: dotyczy Ubezpieczenia mienia wszystkich ryzyk

4

Warunek szczególny – skrócenie czasu dokonania oględzin w klauzuli
terminu dokonania oględzin – zgodnie z treścią klauzuli w zał. 1a do SWZ

25

Brak włączenia

0

Uwaga: dotyczy Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 100 pkt.
Zadanie nr 2 (Część 2 zamówienia) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia
Oceniane kryteria i ich znaczenie oraz sposób obliczenia punktacji:

a. Cena – 60%
Ocena punktowa = (cena najniższa/cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%

b. Warunki fakultatywne - 40 %
Ocena punktowa = suma punktów za warunki fakultatywne x 40%

Punkty za warunki fakultatywne
Lp.

Warunki fakultatywne

Ilość pkt.

Zniesienie franszyzy redukcyjnej w klauzuli czystych strat finansowych

20

Brak włączenia

0

Warunek
szczególny
–
zwiększenie
obligatoryjnego
podlimitu
odpowiedzialności dla czystych strat finansowych z 500.000,00 zł do
1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z

30

1

2
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franszyzą redukcyjną 500 zł.

3

Brak włączenia

0

Warunek
szczególny
–
zwiększenie
obligatoryjnego
podlimitu
odpowiedzialności OC najemcy ruchomości i nieruchomości z
2.000.000,00 zł do 5.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia

20

Brak włączenia

0

Zniesienie franszyzy redukcyjnej w klauzuli OC środowiska

30

Brak włączenia

0

4

Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 100 pkt.
Zadanie nr 3 (Część 3 Zamówienia) Ubezpieczenie mienia w transporcie
Oceniane kryteria i ich znaczenie oraz sposób obliczenia punktacji:

a. Cena – 60%
Ocena punktowa = (cena najniższa/cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%

b. Warunki fakultatywne - 40 %
Ocena punktowa = suma punktów za warunki fakultatywne x 40%

Punkty za warunki fakultatywne
Lp.

Warunki fakultatywne

Ilość pkt.

Klauzula funduszu prewencyjnego

20

Brak włączenia

0

Warunek szczególny – skrócenie czasu dokonania oględzin w klauzuli
terminu dokonania oględzin

30

Brak włączenia

0

Warunek szczególny – zniesienie franszyzy redukcyjnej

50

Brak włączenia

0

1

2

3

Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 100 pkt.
Zadanie nr 4 (Część 4 zamówienia) Ubezpieczenie upraw rolnych
Oceniane kryteria i ich znaczenie oraz sposób obliczenia punktacji:

a. Cena – 60%
Ocena punktowa = (cena najniższa/cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%

b. Warunki fakultatywne - 40 %
Ocena punktowa = suma punktów za warunki fakultatywne x 40%

Punkty za warunki fakultatywne
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Lp.

1

2

3

Warunki fakultatywne

Ilość pkt.

Warunek szczególny – skrócenie czasu dokonania oględzin w klauzuli
terminu

20

Brak włączenia

0

Warunek szczególny – zniesienie karencji w odniesieniu do rozpoczęcia
okresu ochrony ubezpieczeniowej

50

Brak włączenia

0

Warunek szczególny – dla ryzyk gradu, przymrozków wiosennych, deszczu
nawalnego i huraganu Wykonawca odpowiada za szkody nie mniejsze niż 5% ubytku
w plonie głównym na polu lub jego części.

30

Brak włączenia

0

Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 100 pkt.

Zadanie nr 5 (Część 5 Zamówienia) Ubezpieczenia komunikacyjne
Oceniane kryteria i ich znaczenie oraz sposób obliczenia punktacji:

a. Cena – 60%
Ocena punktowa = (cena najniższa/cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%

b. Warunki fakultatywne - 40 %
Ocena punktowa = suma punktów za warunki fakultatywne x 40%

Punkty za warunki fakultatywne
Lp.

Warunki fakultatywne

Ilość pkt.

Klauzula funduszu prewencyjnego

50

Brak włączenia

0

Warunek szczególny - zwiększenie Sumy ubezpieczenia z 10.000 PLN na
20.000 PLN w ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów

30

Brak włączenia

0

Warunek szczególny – skrócenie czasu dokonania oględzin w klauzuli
terminu dokonania oględzin

20

Brak włączenia

0

1

2

3

Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 100 pkt.
17.4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejsza, tzn. oferta, która
otrzyma największą łączną liczbę punktów dla każdej części oddzielnie. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów.
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18. Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
18.1. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne
lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu
bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
18.1.1. Zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub innych
dokumentów składanych w postępowaniu.
18.2. Zgodnie z art 223 ust. 1 ustawy, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów i
oświadczeń . Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem poprawiania przez zamawiającego omyłek na
podstawie art. 223 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
18.3. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy,zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18.3.1. Jako oczywistą omyłkę rachunkową podlegającą poprawieniu, zamawiający w szczególności
uzna rozbieżność pomiędzy podaną w ofercie ceną łączną za wykonanie zamówienia z łączną
ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym, albo podaną w ofercie
łączną ceną i łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym z cena
wynikającą z podsumowania poszczególnych pozycji formularza cenowego, przyjmując jako
cenę prawidłową kwotę wynikającą z podsumowania cen poszczególnych pozycji
(przedmiotów ubezpieczenia) formularza cenowego; przy czym w formularzu cenowym
dotyczącym ubezpieczeń komunikacyjnych w pierwszej kolejności w ten sposób zamawiający
poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w podsumowaniu składek za obowiązkowe
ubezpieczenie OC, auto-casco i NNW kierowcy i pasażerów poszczególnych pojazdów oraz
assistance (sprawdzenie w poziomie poszczególnych pozycji)
18.4. W przypadku o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, zamawiający wyznacza wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie
sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
18.5. Zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy, jeżeli zaoferowania cena lub koszt, lub ich istotne części składowe,
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub istotnych części
składowych.
18.6. Ponadto, zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie
jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 i 10 ustawy, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o
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którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art 224
ust. 3 pkt 4 i 6 ustawy.
18.7. Wyjaśnienia, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy, mogą dotyczyć w szczególności obszarów
wymienionych w art. 224 ust. 3 ustawy, przy czym – na podstawie art. 224 ust. 4 ustawy,
zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień co najmniej w zakresie określonym w art. 224 ust. 3
pkt 4 i 6 ustawy.
18.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
18.9. Zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy, odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega
oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia
wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
18.10. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć.
18.11. W ofercie, o której mowa w art. 225 ust. 1 ustawy, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty
podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
18.12. Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c. który nie złożył w przewidywanym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub
oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
określonymi przez zamawiającego;
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223
ust. 2 pkt 3 ustawy;
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
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12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o
którym mowa w art 98 ust. 2 pkt 3 ustawy;
15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której
mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku, gdy zamawiający tego
wymagał w dokumentach zamówienia.
18.12. Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy, jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
18.12.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
18.12.2. Zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy, jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym
mowa w punkcie poprzedzającym, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę lub koszt.
18.12.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
18.13. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w
dokumentach zamówienia.
18.13.1. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. Brak
zgody na wybór oferty wykonawcy po upływie terminu związania ofertą, będzie skutkował
odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 13 ustawy.
18.13.2. W przypadku braku zgody, o której mowa w punkcie poprzedzającym, zamawiający zwraca
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
18.14. Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

•

•

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.14.1. Zgodnie z art 253 ust. 2 ustawy, zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których
mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
18.14.2. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy, jeżeli
ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
18.15. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
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1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu
lub
2) unieważnieniem postępowania.
18.16. Zgodnie z art. 255 ustawy, zamawiający unieważnia postępowanie i udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takie
samej cenie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art
263 ustawy.
18.17. Zgodnie z art. 256 ustawy, zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
18.18. Zgodnie z art 260 ust. 1 ustawy, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty – podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.18.1. Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy, zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o
których mowa w punkcie poprzedzającym, na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
18.18.2. Zgodnie z art. 262 ustawy, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
18.19. Zgodnie z art. 263 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
18.20. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art 577 ustawy,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.20.1. Zgodnie z art. 308 ust. 3 ustawy, zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
19. Informacja o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19.1. W celu zawarcia umowy zamawiający zażąda dopełnienia następujących formalności:
1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy,
2) okazania pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikać będzie konieczność posiadania pełnomocnictw,
3) wyznaczenia osoby/osób do utrzymywania bieżących kontaktów.
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19.2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy (dopuszcza się
możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną, ale wyłącznie przy zachowaniu terminów
wyznaczonych przez zamawiającego co do dostarczenia przez wykonawcę podpisanych egzemplarzy
umowy do siedziby zamawiającego).
19.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
19.4. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca jest zobowiązany do wystawienia
dokumentów ubezpieczeniowych w przeciągu 5 dni od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego
wniosków nie później jednak niż do dnia 16.06.2021 r, a w kolejnych latach realizacji zamówienia do
16.06.2022 r. W razie niemożności wystawienia dokumentów tych we wskazanym terminie,
wykonawca zobowiązany jest do wystawienia moty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej
bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną
ofertą odpowiednio do rozpoczęcia okresu ubezpieczenia w poszczególnych zadaniach (częściach
zamówienia). Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia
dokumentów ubezpieczeniowych.
19.5. W przypadku nieuprawomocnienia się wyników postępowania do dnia 16.06.2021 r. wykonawca do
dnia 15.06.2021 r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej
od rozpoczęcia się okresów ubezpieczenia dla każdego zadań (części zamówienia).
19.6. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych
umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny zakres, przedmiot i okres ubezpieczenia,
każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zamawiającego
oraz każdego podmiotu objętego zamówieniem.
19.7. Zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
wyniku postępowania, zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu
postępowania.
19.8. Zamawiający może nie zawierać niektórych informacji w ogłoszeniu, o którym mowa w art 309 ust.1
ustawy, jeżeli ich ujawnienie w treści opublikowanego ogłoszenia mogłoby utrudnić egzekwowanie
prawa lub w inny sposób byłoby sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby zaszkodzić uzasadnionym
interesom gospodarczym konkretnego wykonawcy lub mogłoby negatywnie wpłynąć na uczciwą
konkurencję pomiędzy wykonawcami.
20. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania
ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe,
jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie wymaga, ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 95 ustawy.
21.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku
wykonywania ich na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego wykonawcy), pod jego
kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym:

• osób wykonujących czynności popisywania dokumentów ubezpieczeniowych (polisy, aneksy,
certyfikaty, noty pokrycia).
21.2. Szczegółowe wymagania zostały określone we wzorze umów w części dotyczącej zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia.
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21.3. Wykonawca nie później niż w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu
oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy wykonaniu zamówienia,
wraz z oświadczeniem o prawdziwości i aktualności przekazanych danych. Zamawiający zastrzega
sobie prawo kontroli, czy oświadczenie Wykonawcy odzwierciedla stan faktyczny. Szczegółowe zasady
kontroli określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.
22. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia
wadium.
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
23. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
24. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131
ust. 2 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po
odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
24.1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu
dokumentów, lecz tego nie wymaga i nie odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy oferty
złożonej bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
24.2. Każdy z wykonawców przed złożeniem oferty może dokonać oglądu (lustracji) miejsc zgłaszanych do
ubezpieczenia, w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Zapis niniejszy w żadnym wypadku nie
stanowi obowiązku wykonawcy do odbycia wizji w terenie.
25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
26. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań na
podstawie art. 60 i art. 121 ustawy. Zastosowanie w tym zakresie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w szczególności dotyczące
wykonywania czynności ubezpieczeniowych.
28. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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29. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w a art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający
przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
30. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego oraz nie wymaga i nie dopuszcza
dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty.
31. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
32. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
32.1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy, przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
32.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
32.3. Postępowanie odwoławcze.
32.3.1. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
32.3.2. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym,
strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich
tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia
tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
32.3.3. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania
odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.
32.3.4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w
postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
32.3.5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci
elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
32.3.6. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.
32.3.7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
32.4. Odwołanie
32.4.1. Odwołanie przysługuje na:
1)
niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,
do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3)
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu
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na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
32.4.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
32.4.3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
32.4.4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
32.4.5. W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie wnosi się w
terminie:
a)
5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
b)
10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
32.4.6. W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie wobec treści
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
32.4.7. W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie
w przypadkach innych niż określone w pkt. 38.4.5 i 38.4.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
32.4.8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania;
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
32.4.9. Wymaganą zawartość odwołania określa art. 516 ust. 1 ustawy.
32.4.10. Zgodnie z art. 577 ustawy, w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może
zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.
32.4.11. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym
mowa w art. 577 ustawy.
32.4.12. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli:
1) niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego,
przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w
odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku
czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) zamawiający uprawdopodobnił, że odwołanie wnoszone jest wyłącznie w celu
uniemożliwienia zawarcia umowy.
32.5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
32.5.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
rozdziału 3 Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.
32.5.2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej „sądem zamówień publicznych”.
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32.5.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
32.5.4. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
32.5.5. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez
Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o prokuratorze.
32.5.6. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w
części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu
żądanej zmiany.
32.5.7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
32.6. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna
do Sądu Najwyższego.
32.6.1. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi
pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego stosuje się.
33. Klauzula informacyjna RODO.
33.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
33.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych
Syntez Chemicznych; dane adresowe: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy.
33.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@ins.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych.
33.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
33.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy.
33.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w
pkt 33.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
33.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy.
33.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
33.1.8. Posiada Pani/Pan:
33.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

Nr postępowania: INS/FG – 10/2021
20.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
33.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
33.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
33.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
33.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
33.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
33.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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