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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

POWIAT OPOLSKI  

ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

ul. 1 Maja 29 
45-068 Opole 

 

NUMER  SPRAWY: AG.272.16.2020 

 
TRYB UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA: 
PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  

o wartości poniżej 214 000 euro 

    
 Działając zgodnie z art.39 Ustawy Zamawiający w trybie przetargu 

nieograniczonego zaprasza do złożenia oferty na: 
 

NAZWA ZADANIA 
NADANA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

ubezpieczenia mienia,  pojazdów   
oraz NNW kasjerów  Powiatu Opolskiego  

 
 

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

(WSPÓLNY 
SŁOWNIK 

ZAMÓWIEŃ): 

 
66516400-4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 
66515100-4 – usługi ubezpieczenia od ognia 
66515400-7 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 
66515000-3 – usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
66516100-1 - usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności 

cywilnej 
66514110-0 – usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
66512100-3 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

   
       

OFERTA 
CZĘŚCIOWA: 

Zmówienie podzielono na II części:  
I część zadania A+B łącznie oraz II część zadanie C: 
ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: 
• Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu                 
• Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich  
• Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz szyb 

od stłuczenia  
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich  

ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: 
• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych                      
• Ubezpieczenie Auto Casco ,ASS                    
• Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów  
• Ubezpieczenie NNW kasjerów  

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 
na zadanie A+B łącznie , oddzielnie na Zadanie C                 
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 OFERTA 
WARIANTOWA: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
WARUNKI 

PŁATNOŚCI SKŁADKI 

Składka będzie płatna za każdy kolejny okres ubezpieczenia w 2 równych ratach. 
Termin płatności składki określa się na: 
I rata płatna w terminie 30 dni od daty początku obowiązywania okresu ubezpieczenia; 
II rata płatna z upływem 6 miesięcy od daty początku obowiązywania okresu 
ubezpieczenia.  
Reguła ta będzie obowiązywać w stosunku do wszystkich wystawianych polis w okresie 
3 lat. 

INFORMACJE 
DODATKOWE 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu. 

W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umów ubezpieczenia 
będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem broker ubezpieczeniowy: marschall KANCELARIE BROKERÓW 
UBEZPIECZENIOWYCH  Sp. z o.o., 45-056 Opole ul. Kośnego 3/3 

Uwzględniając wymogi  Ustawy z dnia 15 grudnia 2017roku o dystrybucji ubezpieczeń Dz. U. poz. 
2486, informujemy o przeprowadzonej analizie potrzeb Zamawiającego. Analizę przeprowadzono 
w oparciu o informacje uzyskane  od Zamawiającego  poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. 

                                                                                

 

 

Zatwierdził: 

                                                                       ............................................................ 

(pieczęć i podpis) 

Opole, dnia  28.12.2020 r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Nazwa: Powiat Opolski  
Adres: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 
REGON: 53142585 
NIP: 754-30-23-121 
Telefon: 77 54 15 101; Faks: 77 54 15 103 
Adres strony internetowej: www.bip.powiatopolski.pl 

E-mail: zamowienia@powiatopolski.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałki: 7:30 – 17:00, wtorki – czwartki: 7:30 – 
15:30, piątki: 7:30 – 14:00. 
 

II. Oznaczenie postępowania. 
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, nosi nazwę „Świadczenie 

ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, ubezpieczenia mienia,  pojazdów  oraz NNW kasjerów  Powiatu 
Opolskiego” i oznaczone jest znakiem: AG.272.16.2020. 

2. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we 
wszelkich kontaktach z Zamawiającym.     

                                                         

III.  Tryb postępowania. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej 
dalej w skrócie „ustawą Pzp” lub „Ustawą”. 

2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności: 

a) ustawie z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. 2018 
poz. 2486 i Dz.U. z 2019r poz. 1881)  

b) ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2214 z późn. zm.). 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa 
w art. 91a – 91e ustawy Pzp. 

4. Zamawiający zastosuje możliwość wskazaną w art. 24aa ustawy Pzp – Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
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została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia,  pojazdów  oraz 
NNW kasjerów  Powiatu Opolskiego   w  okresie 36 miesięcy od 2021 r. do 2024 r. 
w podziale na następujące części: 

 
ZADANIE A  
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
ZADANIE B  
UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: 
• Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu 

(zniszczenie mienia niepozostające w związku z kradzieżą lub włamaniem)                       
• Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich          
• Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, 

szyb od stłuczenia                                      
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich  
ZADANIE C 
UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: 
• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  
• Ubezpieczenie Auto Casco  ASS  
• Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów  
 
UBEZPIECZENIE KASJERÓW w tym: 
• Ubezpieczenie NNW KASJERÓW  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W zakresie 
nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia. 

 
2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 

66516400-4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej (zad. A) 
66515100-4 – usługi ubezpieczenia od ognia (zad. B) 
66515400-7 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów (zad. B) 
66515000-3 – usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty (zad. B) 
66516100-1 - usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności 

cywilnej (zad. C) 
66514110-0 – usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (zad. C) 
66512100-3 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (zad. C) 

 
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6-7 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ww. zakresu zamówienia na 
warunkach określonych w ofercie. 
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4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - Wykonawca może złożyć 
jedną ofertę na wykonanie każdego z w/w zadań przedmiotu zamówienia wg 
dopuszczalnego podziału na części następująco: 

a) Oferta częściowa łącznie na Zadanie A + Zadanie B 

b) Oferta częściowa na Zadanie C 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia usługi stanowiące przedmiot 
zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom, z wyjątkiem czynności 
technicznych związanych z likwidacją szkód, które mogą być zlecone podmiotom 
zewnętrznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami Ubezpieczyciela. 
 

 

V.  Termin realizacji zamówienia 
 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 36 miesięcy nie wcześniej niż od 

dnia 16.02.2021r. 

 

 

VI.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu; 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c) Zdolności technicznej lub zawodowej; 

 
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca posiadał:  

a) uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, na 
warunkach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (Dz.U. 2019 poz. 381). W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunek musi 
spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust 2 Ustawy PZP 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

VII.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. 
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Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
i art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach 
w ww. oświadczeniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

2. ZGODNIE Z ART. 24AA UST. 1 P.Z.P. ZAMAWIAJĄCY NAJPIERW DOKONA 
OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA 
ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, KTÓREGO OFERTA 
ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia wymienionych w Rozdziale VIII pkt 3 i pkt 4 SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający zażąda następujących dokumentów: 

a) Zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed 
dniem 1 stycznia 2004r.) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych 
zamówieniem  

lub 

potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu 
uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku 
rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990r.  

lub 
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odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie 
ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją 
siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o 
posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający żąda zobowiązania, które określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 
b) sposób wykorzystania zasobów innego  podmiotu, przez Wykonawcę,  przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wzór zobowiązania podmiotu podano w załączniku nr 3 do SIWZ. 
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Zamawiający zażąda: 
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 ma podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej lub informację, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.  
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p., przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
P.z.p. (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może złozyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą  
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i 
oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ w zakresie, w którym 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży oddzielnie dokumenty określone w 
Rozdziale VIII pkt 4 SIWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia z 
postępowania. 
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6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII pkt 4 
SIWZ. 

 

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz. VIII pkt 
4 ppkt 1 SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w cz. 
VIII pkt 4 ppkt 1 SIWZ, dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że 
a) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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 1 i pkt 2, 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. Wymagania dotyczące okresu 
ważności tego dokumentu stosuje się odpowiednio. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której  dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

4) Wykonawca   mający   siedzibę   na   terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej,   w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VIII pkt 
4 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 7 ppkt 1, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 P.z.p. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
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oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania 
dotyczące okresu ważności tego dokumentu stosuje się odpowiednio.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. Dokumenty, które składają się na ofertę. 
1) Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

oraz formularze 1.1 i 1.2 oraz/lub załącznik nr 1.3 do SIWZ, podpisany przez 
osobę prawidłowo umocowaną. Podpis musi być sporządzony w sposób 
umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie (z 
imienną pieczątką); Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w 
Rozdziale III SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty: 
Projekt umowy ubezpieczenia obejmujący: 

a) Projekt umowy generalnej wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 6 (zadania 
A+B) i/lub załączniku nr 7 (zadanie C) 

b) Szczególne Warunki Ubezpieczenia uwzględniające oczekiwane warunki 
ubezpieczenia podane w Rozdziale IV Specyfikacji – Opis przedmiotu zamówienia, 
oraz postanowienia uwzględniające włączenie do zakresu ochrony Rozszerzeń 
Ochrony Ubezpieczeniowej (jeżeli są wymagane dla danego rodzaju ubezpieczenia) 
oraz „Klauzul brokerskich”; 
 

2) Wypełnione oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ; 
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile 

nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego (Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

9. Forma składania dokumentów: 
1) Ofertę (wraz z załącznikami) oraz oświadczenia składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej, w oryginale, podpisane w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu np. czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie - z imienną 
pieczątką. 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3) Jeżeli dalsze pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika 
Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo. 

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów,  gdy  złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

6) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
27 lipca 2016 r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a P.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o 
których mowa w zd. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje  
w formie pisemnej. 
 

IX.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  

i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku 
polskim, w formie pisemnej. 
 

2. Jeżeli przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji następuje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta do adresata przed 
upływem terminu, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej strony, 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli Wykonawca przyjmując 
dokument nie potrwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu, za dostateczne 
udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport z 
urządzenia telefaksu, poczty elektronicznej. 

 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i  dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 
określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 

 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, spełnianie przez oferowany 
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 
pełnomocnictwa złożone, uzupełnione lub poprawione na wezwanie Zamawiającego 
na podstawie art, 26 ust. 2f, 3, 3a i 4 P.z.p., przekazane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną (skan pisma) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta 
do adresata przed upływem terminu, a następnie dokument został niezwłocznie 
dostarczony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę. 

 

5. Zamawiający przekazuje informacje i oświadczenia związane z postępowaniem 
wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi Wykonawców oraz wyłącznie z nim 
prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem. 
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6. Korespondencję należy kierować: 
1) Pisemną na adres: Powiat Opolski, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 
2) Faksem na nr: 77 54 15 103 
3) Elektroniczną na adres: zamowienia@powiatopolski.pl 

7. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania strony internetowej Zamawiającego 
(www.bip.powiatopolski.pl) i zapoznawania się z publikowanymi na niej 
informacjami dotyczącymi niniejszego postępowania. 

8. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienia treści 
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 P.z.p. udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie 
internetowej. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na  
stronie internetowej Zamawiającego, a jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 P.z.p. 

11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach 
dotyczących zamówienia są: 

1) W kwestiach formalnych: Hanna Siuta 
2) W kwestiach merytorycznych: Broker – marschall Kancelarie Brokerów 

Ubezpieczeniowych Sp. z o.o., 45-056 Opole, ul. Kośnego 3/3 – Zbigniew 
Marschall 
 

X.  Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XI.  Termin związania ofertą. 

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

2. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą, na czas 
niezbędny do zawarcia umowy. 

 
XII.  Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie A+B oraz na zadanie C.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – osobno na zadania A+B oraz 
na zadanie C. 

3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 oraz załączniki nr 
1.1 i 1.2 oraz/lub załącznik nr 1.3 do SIWZ) wraz z oświadczeniami (załącznik 
nr 2 do SIWZ) oraz dokumenty wymienione w rozdziale XII pkt 4: 

4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
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1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami z rozdziału VIII pkt. 8; 
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania 
za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych 
wraz z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest 
upoważniony. W przypadku pełnomocnictw substytucyjnych (kolejnych) należy 
dołączyć pełnomocnictwo/pełnomocnictwa pierwotne. 

4) Dane teleadresowe Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do 
SIWZ. 

5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
(stanowią one załączniki do niniejszej SIWZ), powinny być sporządzone zgodnie  
z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone trwałą techniką  
w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 
treści.  

7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść 
powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści 
oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być podpisane lub 
parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

8. Wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale XII pkt 4. powinny być złożone w 
oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza lub wystawcę dokumentu. 
Pełnomocnictwa dołączone do oferty zgodnie z rozdz. XII pkt. 4.2 i/lub XII pkt 4.3 
powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza. 

9. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
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Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

 

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia,  pojazdów  oraz 

NNW kasjerów  Powiatu Opolskiego” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 11/01/2021r., godz. 14:00 

 

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić 
zwrot nie otwartej koperty w przypadku dostarczenia jej po terminie. 
W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w 
dwóch kopertach - opakowaniach (koperta z  ofertą i koperta kurierska/pocztowa).  
Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć 
taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie 
zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem 
treści oferty i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. 
 

11. Wymagania określone w pkt 9 - 10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem 
nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.  

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Miejsce i termin składania ofert. 
1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 11/01/2021r. do godz. 

13:30 w siedzibie Zamawiającego – Powiat Opolski, 45-068 Opole, ul.  
1 Maja 29. 

2) Ze względu na ograniczony dostęp do urzędu osoby składające oferty 
osobiście proszone są o zgłoszenie się do Strefy II Obsługi Klienta 
znajdującej się od strony ul. Reymonta 51. 

3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania. 
 

2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 11/01/2021r. o godz. 14:00 
w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy  
ul. 1 Maja 29, pok. nr 400 (I piętro segment B). 
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2) Osoby chcące wziąć udział w publicznym otwarciu ofert proszone są 
o zgłoszenie się pod bramą wjazdową znajdującą się obok wejścia 
do budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Reymonta 51. 
Pracownik Zamawiającego, na 5 minut przed terminem otwarcia 
ofert, wprowadzi wszystkich chętnych na teren urzędu. 
 

3. Otwarcie ofert. 
1) Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w rozdziale 

XIII.2. Otwarcie ofert jest jawne.  
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia  i warunków płatności zawartych w ofercie. 

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej  protokół z otwarcia ofert. 

 

XIV.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określi cenę oferty, która będzie uwzględniać wszelkie koszty związane z 
realizacją zamówienia, w tym również cła, podatki, ewentualne rabaty i upusty. Cena 
określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom, a w 
przypadku oferty wybranej - cena ofertowa będzie ryczałtową ceną umowną. 

2. W Formularzu Oferty Wykonawca wpisze cenę oferty brutto w wartościach 
liczbowych i słownie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (tj. groszy – 
wartości zerowe groszy należy wpisać w formie liczbowej „  ,00” , a słownie 
„00/100”). 

3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również 
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.  

4. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.  

5. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim 
miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38.  

 

 
XV.  Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie kierował się przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert. 

1.Zadanie A+B     Kryteria wyboru ofert  

RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 

 

Zadanie A,  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
 
Zadanie B  
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych,  
- Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich        
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, 

rabunku, 
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- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk 
wszystkich,        

- Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,  
 
 
Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia dla Zadania A,B 
A. cena oferty 50 % 
B warunki ubezpieczenia  50% 
 
Ad. A.  Ocena punktowa za cenę oferty  
Maksymalną ilość punktów  ( 200pkt) za cenę  otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. 
Ilość punktów za cenę oferty ( łącznie cena za Zadanie A + Cena za zadanie B) będzie 
obliczana wg wzoru: 
 
                             C min                                                                                       
                   C= --------------------------------- x 200pkt 
                                  C o    
 
Gdzie  C min- cena brutto oferty najtańszej, 
          Co    -  cena brutto oferty badanej 
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru. 
 
Ad. B. Ocena punktowa za  warunki ubezpieczenia ( łącznie  za Zadanie A + za 
zadanie B). 
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe, postanowienia warunków szczegółowych i 
rozszerzenia   najwyższą notę 200 pkt otrzyma oferta ,w której zostaną zaakceptowane 
wszystkie klauzule i postanowienia fakultatywne określone w rozdziale IV- Karta Ryzyka do 
niniejszej specyfikacji. ( ocena będzie dokonywana łącznie dla Zadania A i Zadania B.) 
W przypadku braku akceptacji klauzul, rozszerzeń lub postanowień fakultatywnych, 
Zamawiający odejmie Wykonawcy za każdą skreśloną  klauzulę,  rozszerzenie lub 
postanowienie fakultatywne 3pkt z wyjątkiem n/w gdzie: 
 
Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
-KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE  (Karta Ryzyka - zał.Nr6 do OC): 

 PUNKTACJA  UWAGI 
KLAUZULA  DOKUMENTACJI SZKODY  I WYPŁATY ODSZKODOWANIA 3 pkt  
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN   3 pkt  
KLAUZULA LIKWIDACJI SZKODY 3 pkt  
KLAUZULA POKRYCIA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA TYMCZASOWEGO 3 pkt  
   

 
-ROZSZERZENIA FAKULTATYWNE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA wg 
ZAŁ. nr 5 do OC: 
  PUNKTACJA UWAGI 
ROZSZERZENIE  NR 7 Szkody w pojazdach mechanicznych 

oraz ich wyposażeniu znajdujących 
się w pieczy, pod dozorem lub 
kontrolą ubezpieczającego, w tym 
polegające na ich utracie. 
„Na mocy niniejszego rozszerzenia 
Wykonawca nie odpowiada za 
szkody:  
a)  w wartościach pieniężnych;  
b)  w rzeczach stanowiących 
przedmiot obróbki, czyszczenia, 
naprawy, serwisu lub innych 
czynności, powstałych w trakcie ich 
wykonywania;  

3 pkt  
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c)  w rzeczach użytkowanych przez 
Ubezpieczonego na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia, 
leasingu oraz innych podobnych 
umów;  
d)  w rzeczach, które zostały oddane 
przez Ubezpieczonego osobom 
trzecim w posiadanie zależne na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użyczenia, leasingu oraz innych 
podobnych umów.  
Obowiązki Ubezpieczonego  
W razie utraty rzeczy Ubezpieczony 
jest zobowiązany niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 48 
godzin od powzięcia wiadomości, 
zawiadomić policję o zaistniałym 
wypadku ubezpieczeniowym.” 

ROZSZERZENIE  NR 12 Włączenie szkód wynikłych z 
zanieczyszczenia środowiska. 
Na mocy niniejszego rozszerzenia 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową odpowiedzialność 
Ubezpieczonego za szkody osobowe 
lub rzeczowe wyrządzone wskutek 
uwolnienia się jakichkolwiek 
substancji niebezpiecznych, które 
spowodowało skażenie wody, gruntu 
lub powietrza oraz koszty usunięcia, 
neutralizacji skażenia lub 
oczyszczenia wody, gruntu lub 
powietrza z substancji 
niebezpiecznych poniesione przez 
osobę trzecią, o ile:  
a)  uwolnienie się substancji 
niebezpiecznych powodujące szkodę 
musi mieć charakter zdarzenia 
nagłego, niemożliwego do 
przewidzenia i niemożliwego do 
zapobieżenia przy zachowaniu przez 
Ubezpieczonego należytej staranności 
w prowadzeniu działalności przez 
Ubezpieczonego;  
b)  początek uwalniania się substancji 
wyrządzającej szkodę musi mieć 
miejsce w okresie ubezpieczenia;  
c)  zgłoszenie szkody objętej 
zakresem niniejszej klauzuli winno 
nastąpić niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni od momentu 
rozpoczęcia uwalniania się substancji 
niebezpiecznej wyrządzającej szkodę. 
W przypadku niedotrzymania terminu 
z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczyciel może 
odpowiednio zmniejszyć świadczenie, 
jeżeli niedotrzymanie terminu 
przyczyniło się do zwiększenia szkody 
lub uniemożliwiło ustalenie 
okoliczności i skutków wypadku. 
Definicja  
Termin „uwolnienie” obejmuje 
następujące zjawiska: rozlanie, 

3 pkt  
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wyciek, wypompowanie, wylanie, 
emisja, opróżnienie, wtłoczenie, 
wyrzucenie lub usunięcie, 
wydzielenie, rozrzucenie i wydobycie 
się.  
Wyłączenia dodatkowe  
Ubezpieczyciel nie odpowiada w 
zakresie niniejszego rozszerzenia za 
koszty usuwania substancji 
niebezpiecznych dla środowiska z 
nieruchomości, która jest własnością, 
w posiadaniu, dzierżawie lub w inny 
sposób w pieczy Ubezpieczonego, o 
ile nie było to celowe dla zmniejszenia 
szkód wyrządzonych osobom trzecim 
lub minimalizacji kosztów 
wymienionych powyżej. 
Pod rygorem utraty ochrony 
ubezpieczeniowej, Ubezpieczony 
zobowiązany jest: 
a) Produkować, przetwarzać, zbierać, 
przechowywać i usuwać substancje 
szkodliwe dla środowiska z 
zachowaniem przepisów określonych 
ustawą oraz przez odpowiednie 
władze; 
b) Konserwować zgodnie z 
zaleceniami technicznymi oraz 
przepisami określonymi ustawą i 
wydanymi przez odpowiednie władze 
urządzenia wykorzystywane przy 
wyżej wymienionych czynnościach, 
włącznie z urządzeniami 
zabezpieczającymi i alarmowymi; 
c) Zastosować w terminie wszelkie 
środki zaradcze polecone przez 
odpowiednie władze. 
 

ROZSZERZENIE  NR 20A Szkody wyrządzone przez pojazdy 
wolnobieżne lub specjalne nie 
pozostające  w związku z ruchem 
tych pojazdów 

3 pkt  

ROZSZERZENIE  NR 22A Włączenie do ubezpieczenia 
OC szkód powstałych w wyniku użycia 
sztucznych ogni (fajerwerków, 
petard) w trakcie imprezy objętej 
ochroną na podstawie Rozszerzenia 
22 - pod warunkiem, że pokaz 
sztucznych ogni zlecono 
profesjonalnemu wykonawcy chyba 
że ich użycie nastąpiło bez wiedzy i 
woli Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego. 

3 pkt  

ROZSZERZENIE  NR 27 Włączenie do ubezpieczenia OC za 
czyste straty finansowe / majątkowe 
rozumiane jako wyrażony w pieniądzu 
uszczerbek majątkowy - szkoda, 
niewynikająca ze szkody osobowej 
lub rzeczowej.   
Ubezpieczyciel nie odpowiada w 
zakresie niniejszego rozszerzenia za 
szkody:  
a)  spowodowane przez produkty 

3pkt 
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wyprodukowane lub dostarczone 
przez Ubezpieczonego (lub też na 
jego zlecenie lub rachunek) oraz 
wykonane przez niego prace bądź 
usługi (lub też na jego zlecenie lub 
rachunek);  
b)  spowodowane przez stałe emisje 
(np. szumy, zapachy, wstrząsy);  
c)  powstałe w związku z działalnością 
Ubezpieczonego w zakresie 
projektowania, planowania, 
doradztwa, kierowania budową lub 
montażem, polegającą na kontroli, 
opiniowaniu;  
d)  wynikające z działań związanych z 
transakcjami finansowymi, 
kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 
leasingowymi, w obrocie 
nieruchomościami oraz wynikające z 
prowadzenia kasy i wszelkiego 
rodzaju płatności, nadużycia zaufania 
oraz sprzeniewierzenia;  
e)  wynikające z naruszenia 
przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz naruszenia praw 
autorskich i licencyjnych, prawa o 
nieuczciwej konkurencji, prawa 
antymonopolowego;  
f)  wynikających z niedotrzymania 
terminów, kosztorysów wstępnych i 
innych kosztorysów, poręczeń lub 
gwarancji;  
g)  powstałe w związku z 
pośrednictwem i organizowaniem 
podróży;  
h)  wynikające z utraty jakichkolwiek 
rzeczy ruchomych, w tym utraty 
możliwości korzystania z nich;  
i)  wynikające z błędów w 
oprogramowaniu, błędnej instalacji 
oprogramowania, racjonalizacji, 
automatyzacji, transmisji danych;  
j)  związane ze stosunkiem pracy;  
Niniejsze postanowienia nie mają 
zastosowanie do zakresu 
uregulowanego w Rozszerzeniu nr24. 
 

ROZSZERZENIE  NR 31 Włączenie odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu szkód w dokumentach 
powierzonych Ubezpieczonemu                                    
1) Z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU i pozostałych 
postanowień umowy, włącza się do 
zakresu ochrony odpowiedzialność 
cywilną za szkody polegające na 
utracie, zaginięciu lub zniszczeniu 
dokumentów powierzonych 
Ubezpieczonemu w związku z 
prowadzoną przez niego działalnością 
objętą ubezpieczeniem.                                    
2) Ochrona ubezpieczeniowa 
ograniczona jest do faktycznych 

3pkt  



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA | AG.272.16.2020 

 

19 
 

kosztów odtworzenia dokumentów 
powierzonych Ubezpieczonemu.  

KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE PODANE W SIWZ (Karta Ryzyka - zał.Nr6 
odpowiednio do rodzajów ubezpieczenia): 
Dla ubezpieczenia mienia od ognia 

 PUNKTACJA UWAGI 
KLAUZULA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO (AMORTYZACJI) 3pkt  

KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA 
NIENAZWANYCH LOKALIZACJI 

3pkt  

KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN 3pkt  
KLAUZULA SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 3pkt  

KLAUZULA  ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA 3pkt  
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA 3pkt  

KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 3pkt  
KLAUZULA ROZMROŻENIA ŚRODKÓW OBROTOWYCH 3pkt  

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW 3pkt  
KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA LOKALIZACJAMI 

OKREŚLONYMI W UMOWIE UBEZPIECZENIA 
3pkt  

KLAUZULA LIKWIDACJI MAŁYCH SZKÓD 3pkt  
 
Dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich 

 
KLAUZULA DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA 

3pkt 
 

KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN 3pkt  
KLAUZULA SKUTKÓW USZKODZENIA WYPOSAŻENIA  

ELEKTRONICZNEGO MiU 
3pkt 

 

KLAUZULA  DOKUMENTACJI  SZKODY i WYPŁATY ODSZKODOWANIA 3pkt  
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH i 

PRZECIWKRADZIEZOWYCH 
3pkt 

 

KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA 3pkt  
KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW 3pkt  

 
Dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 

KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI 3pkt  
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA 

NIENAZWANYCH LOKALIZACJI 
3pkt  

KLAUZULA TERMINU  DOKONANIA OGLĘDZIN 3pkt  

KLAUZULA  SKUTKÓW  AWARII WYPOSAŻENIA  ELEKTRONICZNEGO 3pkt  
KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA 3pkt  
KLAUZULA  DOKUMENTACJI SZKODY   I    WYPŁATY 

ODSZKODOWANIA 
3pkt  

KLAUZULA  ZABEZPIECZEŃ   PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 3pkt  
KLAUZULA  PRZEKAZANIA  MIENIA   3pkt  

KLAUZULA  RZECZOZNAWCÓW 3pkt  
KLAUZULA UBEZPIECZENIA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ 3pkt  

 
Dla ubezpieczenia  sprzętu elektronicznego 

KLAUZULA PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY 3pkt  
KLAUZULA DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA 3pkt  
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA 

NIENAZWANYCH LOKALIZACJI 
3pkt  

KLAUZULA TERMINU  DOKONANIA OGLĘDZIN 3pkt  
KLAUZULA SKUTKÓW  USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 3pkt  

KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA 3pkt  
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY   I  TERMIMU   WYPŁATY 
ODSZKODOWANIA       

3pkt  

KLAUZULA  WYPŁATY   ODSZKODOWANIA 3pkt  
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  I 3pkt  
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PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 3pkt  

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA  PODCZAS TRANSPORTU 
MIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI 

3pkt  

KLAUZULA  UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ZAMIESZEK  I 
ROZRUCHÓW 

3pkt  

KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW 3pkt  
          
Ryzyka fakultatywne podane w Rozdziale IV – Karta Ryzyka - Szczególne Warunki 
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych(zał. nr1), w pkt4: 

 PUNKTACJA UWAGI 

4.1 Koszty naprawy  uszkodzeń pęknięć  lub zamarzania przewodów 8pkt  
4.2 Koszty naprawy uszkodzeń pęknięć  lub zamarzania rynien i rur 

spustowych 
9pkt  

4.3 Skażenie lub zanieczyszczenie   
4.4 Ryzyko zalania elewacji budynków i pomieszczeń w wyniku 

topnienia zalegającego śniegu 
3pkt  

4.5 Ryzyko szkód spowodowanych zamarznięciem cieczy w 
urządzeniach lub instalacjach infrastruktury technicznej (z 

zastrzeżeniem, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w 
budynkach wyłączonych z użytkowania) 

3pkt  

4.6 Ryzyko szkód w mieniu ruchomym na skutek upadku 
ubezpieczonego mienia 

3pkt  

4.7 Ryzyko awarii instalacji. Koszty poszukiwania miejsca awarii.  
Koszt odtworzenia stanu  przed awarią 

3pkt  

4.8 Szkody spowodowane atakami terrorystycznymi 3pkt  
 
Ryzyka fakultatywne podane w Rozdziale IV – Karta Ryzyka - Warunki Ubezpieczenia  
MASZYN I URZADZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH  (zał. Nr5- Rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej  ): 
 Klauzula 316                                                                                                                        3pkt 
 Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko zalania i/lub zamulenia wynikłe z zniszczenia lub uszkodzenia 
instalacji ciśnieniowej doprowadzającej  wodę do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów/pomp 
 
Klauzula  322                                                                                                                        3pkt 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie drutów i przewodów nieelektrycznych 
ubezpieczonych  maszyn i urządzeń. 
 
Klauzula szkód elektrycznych                                                                                              3pkt 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko niezachowania parametrów prądu 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka: niezadziałanie wymaganych  zabezpieczeń 
chroniących 
 maszyny, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia izolacji, zwarcia 
(spięcia) 
 

 
Ryzyka fakultatywne podane w Rozdziale IV – Karta Ryzyka - Warunki Ubezpieczenia  
sprzętu elektronicznego  (zał. Nr5- Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej  sprzętu 
elektronicznego), kl. 503: 

Rozszerza się ochronę UBEZPIECZENIOWĄ o szkody spowodowane kradzieżą zwykłą sprzętu        
3pkt 
 przenośnego  do wysokości uzgodnionego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia S.U = 5000,00 zł 

 
Po potrąceniach uzyskamy sumę punktów za klauzule, rozszerzenie lub postanowienie 
fakultatywne ( warunki ubezpieczenia) wg wzoru 
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Ilość punktów przyznana ofercie =( Suma punktów za warunki ubezpieczenia w 
ofercie badanej/ Suma punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po 
potrąceniach ) x 200 punktów. 
 
W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają po potrąceniach za 
warunki ubezpieczenia ,,0” punktów,  ilość punktów przyznana ofercie = ( Suma punktów za 
warunki ubezpieczenia w ofercie badanej/Suma punktów  możliwa maksymalnie do zdobycia  
200pkt) x 200 punktów. 
 
W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość 
punktów za warunki ubezpieczenia przyznana ofercie = (Suma punktów za warunki 
ubezpieczenia w  ofercie badanej / Suma punktów za warunki ubezpieczenia  możliwa 
maksymalnie do uzyskania  200pkt) x 200 punktów  
- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIA FRANSZYZ  INTEGRALNYCH, 

FRANSZYZ REDUKCYJNYCH UDZIAŁÓW WŁASNYCH  INNYCH NIŻ ZAPISANE WE 
WNIOSKACH,SĄ ONE OBLIGATORYJNE. 

 
Ogólna ilość punktów oferty za  Zadanie A+B  zostanie przeliczona wg wzoru: 
Liczba otrzymanych punktów ogółem = [ liczba punktów  za cenę oferty ( max200 pkt.) x50 
% +liczba punktów za warunki ubezpieczenia( max200 pkt.) x 50 %    
 
W przypadku kiedy  oferty Wykonawców mają taki sam bilans punktów za cenę  i warunki 

ubezpieczenia podane w ofercie Zamawiający wybierze ofertę z niższą cena. Wszystkie 
obliczenia punktów  będą wyliczone  w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. 

 
 Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie A+ B  może uzyskać 200 punktów 
 
 
2. Zadanie C - Ubezpieczenie pojazdów - Kryteria wyboru ofert  

RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 

 

Zadanie C 
Ubezpieczenia komunikacyjne:  
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych 
- Ubezpieczenie Auto - Casco  
- Ubezpieczenie NNW 
- Ubezpieczenie Assistance   

 

 
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego wg 
Wykazu pojazdów stanowiącego zał. 2C do Karty Ryzyka. 
A. cena oferty 50 % 
B warunki ubezpieczenia  50% 
 
Ad. A.  Ocena punktowa za cenę oferty  
 
Maksymalną ilość punktów  ( 200pkt) za cenę  otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. 
Ilość punktów za cenę oferty (  za Zadanie C) będzie obliczana wg wzoru: 
 
                             C min                                                                                       
                   C= --------------------------------- x 200pkt 
                               C o 
Gdzie  C min- cena brutto oferty najtańszej, 
          Co    -  cena brutto oferty badanej 
 
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru. 
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Ad. B. Ocena punktowa za  warunki ubezpieczenia. 
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe, postanowienia warunków szczegółowych i 
rozszerzenia   najwyższą notę 200 pkt otrzyma oferta ,w której zostaną zaakceptowane 
wszystkie klauzule i postanowienia fakultatywne określone w rozdziale IV- Karta Ryzyka do 
niniejszej specyfikacji. 
W przypadku braku akceptacji   postanowień fakultatywnych, Zamawiający odejmie 
Wykonawcy za każdą skreśloną  klauzulę, rozszerzenie lub postanowienie  odpowiednio:  
 
- za skreślenie fakultatywnego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej AC określone w 
Rozdziane IV - Karta Ryzyka zał. 1_2_C do Zadania C: 
 

 
Po potrąceniach uzyskamy sumę punktów za klauzule, rozszerzenie lub postanowienie 
fakultatywne ( warunki ubezpieczenia) wg wzoru 
Ilość punktów przyznana ofercie =( Suma punktów za warunki ubezpieczenia w 
ofercie badanej/ Suma punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po 
potrąceniach ) x 200 punktów. 
 
W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają po potrąceniach za 
warunki ubezpieczenia ,,0” punktów,  ilość punktów przyznana ofercie = ( Suma punktów za 
warunki ubezpieczenia w ofercie badanej/Suma punktów  możliwa maksymalnie do zdobycia  
200pkt) x 200 punktów. 
 
W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość 
punktów za warunki ubezpieczenia przyznana ofercie = (Suma punktów za warunki 
ubezpieczenia w  ofercie badanej / Suma punktów za warunki ubezpieczenia  możliwa 
maksymalnie do uzyskania  200pkt) x 200 punktów  
 
- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIA FRANSZYZ  INTEGRALNYCH, 

FRANSZYZ REDUKCYJNYCH UDZIAŁÓW WŁASNYCH  INNYCH NIŻ ZAPISANE WE 
WNIOSKACH,SĄ ONE OBLIGATORYJNE. 

 

              Dla ubezpieczenia Auto Casco:                                                          Punkty                 
Uwagi   

1 Klauzula pokrycia kosztów badania technicznego po szkodzie 10pkt  
2 Klauzula pokrycia kosztów odtworzenia po szkodzie tablic i 

znaków rejestracyjnych 
10pkt  

3 Klauzula zakresu ubezpieczenia All Risks 40pkt  
4 Klauzula Stałej Sumy Ubezpieczenia pojazdów z okresem 

eksploatacji pow. 12 m-cy 
10pkt  

5 Klauzula Nieredukcyjnej Sumy Ubezpieczenia 10pkt  
6 Klauzula braku ważnego badania technicznego po szkodzie 10pkt  
7 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 10pkt  
8 Klauzula przewożonego ładunku 10pkt  
9 Klauzula utraty kluczy 10pkt  
10 Klauzula uszkodzenia zamków 10pkt  
11 Klauzula samoistnego otwarcia pokrywy 10pkt  
12 Klauzula przewrócenia pojazdów osobowych, dostawczych lub 

ciągników rolniczych 
10pkt  

13 Klauzula przewrócenia pojazdów ciężarowych i 
specjalistycznych 

10pkt  

14 Klauzula uprawnionego kierowcy poniżej 26 roku życia 10pkt  
15 Klauzula ograniczenia zasady proporcji 10pkt  
16 Klauzula ubezpieczenia oklein i nadruków reklamowych / 

informacyjnych 
10pkt  

17 Klauzula ubezpieczenia zewnętrznego dodatkowego 
wyposażenia pojazdu  

10pkt  
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Ogólna ilość punktów oferty za  Zadanie C zostanie przeliczona wg wzoru: 
Liczba otrzymanych punktów ogółem = [ liczba punktów  za cenę oferty ( max200 pkt.) x50 
% +liczba punktów za klauzule( max200 pkt.) x 50 %    
 
W przypadku kiedy  oferty Wykonawców mają taki sam bilans punktów za cenę  i warunki 

ubezpieczenia podane w ofercie Zamawiający wybierze ofertę z niższą cena. 
 Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie C  może uzyskać 200 punktów 
3.  Ocena końcowa 

Zamawiający dokona oceny i wyboru z ofert opracowanych  wg formularzy ofertowych. 
Oferty będą oceniane wg następujących zasad:  
Ocena będzie dokonywana dla Zadanie A+B (łącznie), oddzielnie na zadanie C. ) i 
oddzielnie na zadanie C 
Oferta najkorzystniejsza na Zadanie A+B to ta oferta, która za zadanie A i B otrzyma 
łącznie największą ilość punktów. 
Oferta najkorzystniejsza na Zadanie C to ta oferta, która za zadanie C otrzyma łącznie 
największą ilość punktów uzyskanych na podstawie wyliczeń dla Zadania C  (pkt 14.1.C 
SIWZ). 

  
4.  Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że dwie lub więcej spośród złożonych ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą 
ceną. 

 

XVI.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże 
Wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające 
informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 P.z.p. oraz udostępni na 
stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 P.z.p. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Po spełnieniu 
przesłanek, o których mowa w art. 94 ust, 2 P.z.p., Zamawiający może zawrzeć 
umowę przed upływem ww. terminów. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie 
określonym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku zawierania  umowy  przez  osobę/osoby  inną/e  niż  umocowaną/e 
do reprezentowania Wykonawcy, wskazaną/e we właściwym rejestrze lub jeżeli jej/ich 
umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, wymagane jest 
złożenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy. 
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5. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 
podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 
i/lub 7 do SIWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy 
przez Wykonawcę, 

6. W przypadku powierzenia usług podwykonawcom, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  Wykonawca  podał  nazwy  albo  imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie realizacji zamówienia, 
a  także   przekazuje   informacje   na   temat   nowych   podwykonawców,   którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, tzw, umowę 
konsorcjum, która w swojej treści powinna zawierać między innymi następujące 
postanowienia: 

1) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy 
z Zamawiającym powiększony o okres gwarancji i rękojmi, 

2) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 
3) wytypowanie przez uczestników konsorcjum podmiotu wiodącego do wystawiania 

faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz Zamawiającego 
i prowadzenia korespondencji w zakresie realizowanej inwestycji, 

4) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 
czasu gwarancji i rękojmi, 

6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 
ust.1 P.z.p. 

9. Jeśli zajdzie taka konieczność, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r., poz. 
2191), Wykonawca może wystawiać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne na skrzynkę Zamawiającego na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania (PEF) pod adresem efaktura.gov.pl 

 

Dane skrzynki PEPPOL Zamawiającego na PEF: 

nazwa/skrócona nazwa: Powiat Opolski 

typ numeru PEPPOL: NIP 

numer PEPPOL: 7543023121 
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10.  Numer rachunku bankowego Wykonawcy przedstawiony na fakturze VAT powinien 
być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podatników VAT 
prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie 
internetowej Ministra Finansów (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-
vat-wyszukiwarka) – Ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004r. (t.j. 
Dz.U. z 2018r., poz. 2174) oraz Ordynacja podatkowa z dn. 29.09.1997r. (t.j. 
Dz.U. z 2019r., poz. 900). Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem 
przelewu bankowego na rzecz Wykonawcy zostanie przeprowadzona kontrola 
numeru rachunku bankowego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z mechanizmu podzielonej 
płatności dotyczącej podatku VAT – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. Informacja w sprawie postanowień umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na 
warunkach określonych we wzorach umowy, które stanowią załącznik nr 6 i/lub 
7 do SIWZ. 

2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin 
podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,  
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: 

a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno-
prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie po stronie 
Ubezpieczyciela;  

b) Przekształcenie – przy czym warunki przekształcenia nie będą gorsze niż 
przed przekształceniem dla jednostki pierwotnej przed przekształceniem; 

c) Zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie 
jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego;  

d) Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Ubezpieczającego w celu 
uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących 
przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną 
Ubezpieczającego; 

e) Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność 
dostosowania do niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany 
przepisów podatkowych z zastrzeżeniem § 8 umowy; 

f) Zachodzi potrzeba zmiany harmonogramu i terminów płatności składek; 

g) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji oznaczenia lub sposobu 
identyfikacji przedmiotu ubezpieczenia. 
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h) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na 
skutek przejścia lub przeniesienia prawa własności ubezpieczonego mienia, 
wycofania lub likwidacji składników mienia – zmianie ulegnie wysokość składki 
(zmniejszenie) w skutek przejścia lub przeniesienia prawa własności 
ubezpieczonego mienia, wycofania lub likwidacji składników mienia; 

i) Zachodzi konieczność zwiększenia wielkości zamówienia w danym ryzyku w 
czasie obowiązywania umowy, w szczególności w przypadku zmiany lub 
aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek dokonanych inwestycji - 
konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia lub zwiększenia 
Sumy Ubezpieczenia w wyniku zwiększenia wartości posiadanego mienia 
wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia - zmianie ulegnie wysokość 
składki (zwiększenie) w przypadku zmiany lub aktualizacji przedmiotu 
ubezpieczenia na skutek dokonanych inwestycji - konieczność ubezpieczenia 
nowo nabytych składników mienia lub zwiększenia Sumy Ubezpieczenia w 
wyniku zwiększenia wartości posiadanego mienia wskutek dokonanych 
modernizacji lub ulepszenia;  

j) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest także, gdy zachodzi 
konieczność dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku 
przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
którego przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową; 

k) Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w dobrowolnym 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego 
zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat odszkodowań – jednakże nie 
zmieni to złożonej ofertę Wykonawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych. 

 

XIX. Informacja dotycząca kosztów udziału w postępowaniu. 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie przewiduje na poczet wykonania zamówienia udzielenia zaliczek, 
o których mowa w art. 151a P.z.p. 

 

XX. Informacja dotycząca podwykonawców. 

1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia usługi stanowiące przedmiot 
zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom, z wyjątkiem czynności 
technicznych związanych z likwidacją szkód, które mogą być zlecone podmiotom 
zewnętrznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami Ubezpieczyciela. 

2. Na podstawie art. 36b ust. 1 P.z.p. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 
w załączniku nr 4 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3. W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez 
podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana 
przez Wykonawcę, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
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w art. 22a ust. 1 P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
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. 

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz o odpowiedzialności karnej. 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, które 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. 

2. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie 
publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne 
dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna 
określona w art.297 §1 Kodeksu Karnego. 

3. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu 
na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji 
mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego. 

4. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny 
albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo 
osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w 
związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne 
okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu 
albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo 
osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność 
karna z art. 305 Kodeksu Karnego. 

 

XXII. Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych 
osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opolski z siedzibą w Opolu, ul. 1 
Maja 29 w Opolu. 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym 
przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Gierłach na adres email: 
iodo@opoczta.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana 
pozyskał i w zakresie niezbędnym do: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
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b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO); 

c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO); 

d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator 
zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, 
jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na 
nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, 
szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz 
pomocy prawnej. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim 
administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał 
na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres 
niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny 
do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub 
obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora. 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. 

8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest: 

a) wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje 
koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a 
ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu 
prawnego; 

b) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest 
Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie 
skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub 
niewykonaniem umowy; 

c) warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest 
zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a 
ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy; 

d) nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie 
skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie 
skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi. 
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11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. 

 

XXIII. Wykaz załączników do SIWZ: 

1. Formularz ofertowy 
1.1 Formularz ofertowy na zadanie A – załącznik do formularza głównego 
1.2 Formularz ofertowy na zadanie B – załącznik do formularza głównego 
1.3 Formularz ofertowy na zadanie C – załącznik do formularza głównego  
2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków postępowania 

i przesłanek wykluczenia z postępowania. 
3. Zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 
4. Wykaz  podwykonawców  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  na  zasoby 

których powołuje się Wykonawca. 
5. Oświadczenie  Wykonawcy  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej 

samej grupy kapitałowej. 
6. Wzór umowy generalnej na zadanie A+B 
7. Wzór umowy generalnej na zadanie C 
8. Opis przedmiotu zamówienia. 
9. Dane teleadresowe Wykonawcy. 

 

 


