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Specyfikacja Warunków Zamówienia IGWK.Z.271.11.2021 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA ŻARNÓW 

ul. Opoczyńska 5 

26-330 Żarnów 

Pow. opoczyński, woj. Łódzkie 

 

NIP: 7681717807 REGON: 590647842 

 

tel. (44) 7577055 fax: (44) 757057 

e-mail: sekretariat@zarnow.eu  

BIP: www.bip.zarnow.eu  

skrytka ePUAP: /wx6u921opk/skrytka 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w obwieszczeniu 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych 

progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych 

w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, wydanego na podstawie art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.) 

dla zadania pn.: 

„Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Żarnów” 

Nr IGWK.Z.271.11.2021 

10.11.2021 r. 

Zatwierdził: 
(-) Krzysztof Nawrocki 

Wójt Gminy Żarnów 

 

Kod CPV 
66510000 - 8 usługi ubezpieczeniowe 
66515100 - 4 usługi ubezpieczenia od ognia 
66515400 - 7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 
66515000 - 3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
66516400 - 4 usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 
66516000 - 0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
66516100 - 1 usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 
66514110 - 0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
66512100 - 3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6  

mailto:sekretariat@zarnow.eu
http://www.bip.zarnow.eu/
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Terminologia użyta w specyfikacji warunków zamówienia: 

Zamawiający - Gmina Żarnów (urząd gminy wraz jednostkami organizacyjnymi) 

Postępowanie - postępowanie prowadzone przez zamawiającego na podstawie niniejszej 

specyfikacji SWZ lub specyfikacja - niniejsza specyfikacja warunków zamówienia 

Ustawa lub u.p.z.p. - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamówienie - zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany 

w załącznikach do niniejszej specyfikacji 

Wykonawca - podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia 

RODO - rozporządzenie 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) 

k.c. - ustawa Kodeks cywilny 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia 

System teleinformatyczny - środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego odbywa się 

komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym 

a wykonawcą 

strona internetowa postępowania -  jest to strona systemu teleinformatycznego, na której pod 

wskazanym powyżej adresem funkcjonuje system teleinformatyczny. 
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Spis treści 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 
3. Tryb udzielenia zamówienia 
4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 
5. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia.  
6. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczbę 
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 
lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 
części 
7. Warunki udziału w postępowaniu 
8.Podwykonawstwo 
9. Podstawy wykluczenia 
10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
11. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych 
12. Termin wykonania zamówienia 
13. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 
14. 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 
15. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 
16. Termin związania ofertą 
17. Opis sposobu przygotowania oferty 
18. Sposób oraz termin składania ofert 
19. Termin otwarcia ofert 
20. Opis sposobu obliczenia ceny 
21. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
22. Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty 
23. Ocena ofert 
24. Badanie i ocena ofert 
25. Rozstrzygnięcie przetargu 
26. Zawiadomienie o wynikach postępowania. 
27. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w 
dokumentach zamówienia 
28. Unieważnienie postępowania 
29. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek 
30. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 
31. Podpisanie umowy 
32. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
33. 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. 
34. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 
których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
35. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 
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36. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli 
zamawiający przewiduje takie wymagania.  
37. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia 
wadium. 
38. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
39. 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 Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo 
wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. 
40. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą. 
41. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
przewiduje ich zwrot.  
42. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
43. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
44. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 
45. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
46. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
47. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.  
48. Odwołanie 
49. Klauzula informacyjna RODO. 
50. Spis załączników do SWZ. 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Gmina Żarnów 

ul. Opoczyńska 5 

26-330 Żarnów 

NIP: 768 171 78 07 

Regon: 590647842 

tel. 44 757 70 55, fax. 44 757 70 57 

adres strony internetowej: www.zarnow.eu 

adres e-mail: sekretariat@zarnow.eu  

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30 

1.1. Podmioty objęte zamówieniem. 

Zamówienie obejmuje Gminę Żarnów wraz z Urzędem Gminy, jednostkami organizacyjnymi, 

instytucjami kultury:  

LP Jednostka Adres NIP Regon 

1 
Urząd Gminy w 
Żarnowie 

ul. Opoczyńska 
5, 26-330 
Żarnów 

7681003781 000551361 

2 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Żarnowie 

ul. Opoczyńska 
5, 26-330 
Żarnów 

7681612787 590787709 

3 
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Żarnowie 

ul. Opoczyńska 
5, 26-330 
Żarnów 

7681755937 100246689 

4 
Szkoła Podstawowa im. 
Juliana Bartoszewicza w 
Żarnowie 

ul. Przedborska 
10, 26-330 
Żarnów 

7681838178 000678707 

5 
Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej- 
Curie w Klewie 

Klew 38, 26-
330 Żarnów 

7681612818 590297572 

oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek pomocniczych Gminy w tym 

Sołectwa. 

Jeżeli w dalszej części SWZ i w jej załącznikach jest mowa o zamawiającym należy przez to 

rozumieć Gminę Żarnów natomiast jeżeli w dalszej części SWZ i w jej załącznikach jest mowa 

o ubezpieczającym/ubezpieczonym, należy przez to rozumieć Gminę Żarnów oraz podmioty 

wymienione powyżej. 

1.2. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym. 

Po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy w sprawie zamówienia, broker 

ubezpieczeniowy Gminy Żarnów – Magnus Broker Sp. z o.o. (Regon 340515465) - będzie 

nadzorował jej realizację. Wybrany w każdej części zamówienia wykonawca zapłaci brokerowi 

ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 

http://www.zarnow.eu/
mailto:sekretariat@zarnow.eu
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2.  Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia 

 

2.1. Zmiany  i  wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  

związane z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  będą  udostępniane  na  stronie  

internetowej: www.bip.zarnow.eu.  

2.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

2.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

2.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

2.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

2.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 

z zakładki Postępowania. 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym. 

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 

z możliwością prowadzenia negocjacji. 

Zgodnie z art. 275 pkt 1 u.p.z.p., zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

5. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia. 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 

5.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

http://www.bip.zarnow.eu/
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5.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zamawiającego. Zakres 

ubezpieczenia obejmuje: 

1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej 

Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – 

ubezpieczenie bezskładkowe), 

3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 

4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 

5) ubezpieczenie assistance i mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca 

takie posiada). 

5.1.3. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych Zamawiającego.  

Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 i 

26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych  

Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej. 

5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

 załącznik nr 1 do SWZ: 

• Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony: obligatoryjne i fakultatywne 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający założenia do poszczególnych 

rodzajów ubezpieczeń: warunki obligatoryjne oraz definicje pojęć i inne postanowienia 

szczególne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, dla ubezpieczenia 

pojazdów mechanicznych, oraz  dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Zamawiającego. 

załącznik nr 1a do SWZ: opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia zgłaszanego 

do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia 

6. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub 

maksymalna liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty 

w większej niż maksymalna liczbie części 

6.1. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia. 

6.2. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone 

temu samemu wykonawcy. 
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7. Warunki udziału w postępowaniu. 

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

7.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p.; 

7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 i w art. 114 

u.p.z.p., dotyczące posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w 

dziale II, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2021.1130), a w przypadku, gdy rozpoczęli oni 

działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz.U.1996.11.62 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu 

zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej 

7.2. Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, niż wymienione w 

punkcie poprzedzającym. 

7.3. Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.p.z.p. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. 

7.3.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

7.3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.3.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. 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, o 

których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

8. Podwykonawstwo. 

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

8.2. Zgodnie z art. 462 ust. 2 u.p.z.p., zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, 

w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

9. Podstawy wykluczenia. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zaistnieje jedna 

z przesłanek wymienionych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp. 

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 u.p.z.p.. 

11. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych. 

11.1. Zgodnie z art. 125 ust. 1 u.p.z.p., do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. 
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11.2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stanowi dowód 

potwierdzający brak 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 u.p.z.p., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 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 u.p.z.p., 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 u.p.z.p., 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. 274 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 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 u.p.z.p., w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p. 

 

12. Termin wykonania zamówienia. 

12.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 15.12.2021 r. do dnia 14.12.2024 r., przy czym 

polisy majątkowe w pierwszym roku ubezpieczenia będą wystawione od dnia 17.12.2021r. do 

dnia 14.12.2022r. 

12.1.1. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu mechanicznego na 

warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień jej obowiązywania, 

to jest 14.12.2024 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 

29.11.2025 r. 

12.2. Dokumenty ubezpieczeniowe w części I i III zamówienia będą wystawiane na roczne 

okresy ubezpieczenia, zgodne z terminem wykonania zamówienia. Wyjątkiem będą 

ubezpieczenia zawarte przed rozpoczęciem głównego okresu ubezpieczenia, dla których 

początek okresu obowiązywania nastąpi po zakończeniu obowiązujących polis. W przypadku 

wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana „co do dnia” za każdy dzień 

rzeczywiście udzielanej ochrony według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą i nie 

będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. 

12.2.1. Dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące tzw. ubezpieczeń wspólnych w części I 

zamówienia, tj. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk w systemie pierwszego ryzyka oraz ubezpieczenia mienia 

od wszystkich ryzyk w systemie pierwszego ryzyka, w tym odnoszące się do ubezpieczenia 

od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia, wystawiane 

będą na trzy pełne roczne okresy ubezpieczenia, w terminie realizacji zamówienia. 
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12.2.2. Doubezpieczenia realizowane będą zawsze do końca rocznego okresu ubezpieczenia. 

12.3. W II części zamówienia, dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), auto 

casco (AC), assistance (Ass) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i 

pasażerów (NNW) będą wystawiane na pełny roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający 

się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia po dniu wygasania 

dotychczasowych umów. W odniesieniu do pojazdów, których termin ubezpieczenia AC, Ass 

lub NNW różni się od terminu ubezpieczenia obowiązkowego OC, w pierwszym rocznym 

okresie ubezpieczenia jest możliwość wyrównywania na dzień końca ubezpieczenia OC, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt. 12.3.1. poniżej. 

12.3.1. Zamawiający przewiduje możliwość wyrównania 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. 

12.3.2. W przypadku jakichkolwiek ubezpieczeń i do ubezpieczeń, w tym zawieranych na 

okres krótszy od jednego roku, nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. 

13. 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 umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych – odpowiednio, w 

zależności od części zamówienia – w załącznikach nr 4, nr 4a i nr 4b do niniejszej SWZ. 

14. 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. 

14.1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 
Wykonawca odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
14.2 Komunikacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego za pośrednictwem miniPortalu (Formularz do 
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub identyfikatorem 
postępowania dostępnym w miniPortalu. Identyfikator postępowania dostępny jest na liście 
wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ. 
14.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie. 
14.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz 
Regulaminie ePUAP.  
14.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  
14.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje  się datę ich przekazania na ePUAP.  
14.7 W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
(nie dotyczy składania ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem e-mail: 
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zamowieniapubliczne@zarnow.eu lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  
14.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako 
załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 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 oraz w 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.  

15. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) Gabriel Jasion tel. 44 7577055 w. 25 

2) Agnieszka Tyczyńska tel. 785-315-369 

Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w godzinach pracy zamawiającego. 

16. Termin związania ofertą. 

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, tj. do dnia 21.12.2021 r. 

16.2. 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. 

16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

17. Opis sposobu przygotowania oferty. 

17.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub wybrane części 

zamówienia. 

17.2. 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. 

17.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści, pod rygorem nieważności. 

17.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

17.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

17.5.1. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

SWZ; w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich 

wykonawców składających wspólną ofertę, 

mailto:zamowieniapubliczne@zarnow.eu
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17.5.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, 

17.5.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, 

17.5.4. 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. 

17.6. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, powinny być złożone w postaci (formie) 

dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

17.6.1. 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 zaufanym, lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

17.6.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w 

postaci (formie) papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia takiego może dokonać 

również notariusz. 

17.7. 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. 

17.8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi archiwum .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).W kolejnym 

kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 

18. Sposób oraz termin składania ofert. 

18.1. 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. 

18.2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nie później niż do 

dnia 22.11.2021 r., do godz. 13.00. 

19. Termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r. o godz.: 14:00 za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 
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20. Opis sposobu obliczenia ceny. 

20.1. Cenę na każdą wybraną część zamówienia należy podać za cały przedmiot zamówienia 

opisany w załączniku nr 1 i 1a do SWZ. Ostateczna cena (składka) za realizację zamówienia 

uzależniona będzie od okresów ubezpieczenia, o których zamawiający informuje w niniejszej 

specyfikacji. 

20.2. Cenę za ubezpieczenie auto casco pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej 

w odpowiednim załączniku do SWZ sumy ubezpieczenia pojazdu zgłaszanego do tego 

ubezpieczenia. Wobec obiektywnej zmienności w czasie wartości pojazdów, składka za 

ubezpieczenie danego pojazdu w zakresie auto casco zależna będzie od jego aktualnej 

wartości rynkowej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego. 

20.3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i zapewnić wykonanie zamówienia 

zgodnie z podstawowymi zasadami ubezpieczeniowymi, a w szczególności realności, 

pełności, pewności oraz szybkości wypłaty odszkodowań i świadczeń. 

20.4. Cenę należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

20.5. 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 o podatku od towarów i usług. 

21. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert. 

21.1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się 

kierował następującymi kryteriami: 

21.1.1 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
 
1) Cena łączna ubezpieczenia – waga 60% 
2) Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 40% 
 
Wykaz klauzul dodatkowych znajduje się w Programie ubezpieczenia stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do SWZ 
 
21.1.2 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
 
1) Cena łączna ubezpieczenia – waga 60% 
2) Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 40% 
 
Wykaz klauzul dodatkowych znajduje się w Programie ubezpieczenia stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do SWZ 
 
21.1.3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 
 
1) Cena łączna ubezpieczenia – waga 60% 
2) Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 40% 
 
Wykaz klauzul dodatkowych znajduje się w Programie ubezpieczenia stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do SWZ 
 
Każda część zamówienia będzie porównywana (oceniana) osobno. 
 
21.2 Szczegółowy opis oceny ofert 
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21.2.1 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
 
Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

 
1) cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 

przedmiotem niniejszej części zamówienia. 
 Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
       P min 

                                    An = 
__________

 x 100 pkt. 
                                                  Pn 
  An     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 1  
  n    - numer oferty 
  Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert 
  Pn    - cena zaproponowana przez wykonawcę  

 
2) zaakceptowane klauzule fakultatywne – ocena kryterium polega na przyznaniu 

punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę 
ubezpieczeniową wg następujących zasad: 

1. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 37, 38, 42 i 45 zostanie przyznane po 2 punkty 
za każdą klauzulę 

2. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 36, 39, 40 i 47 zostanie przyznanych po 3 
punkty za każdą klauzulę, 

3. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 33 zostanie przyznanych 4 punkty. 
4. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 30, 43 i 46 zostanie przyznanych po 5 punktów 

za każdą klauzulę, 
5. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 34, 35, 41 i 49  zostanie przyznanych po 8 

punktów za każdą klauzulę, 
6. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 32 zostanie przyznanych 9 punktów, 
7. za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 31 i 44 zostanie przyznanych po 10 punktów za 

każdą klauzulę. 
 

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z 
klauzul oznaczonych numerami od 1 do 29 spowoduje odrzucenie oferty. 

 
Wszelkie zmiany lub dopiski wprowadzone w treści klauzul fakultatywnych powodują 
przyznanie 0 punktów.  
W przypadku klauzuli fakultatywnej nr 34 - Klauzula zniesienia franszyz/udziałów własnych, 
dopuszczalne jest wprowadzenie franszyzy/udziału własnego w wysokości 300 zł, 
przekroczenie tego limitu powoduje odrzucenie oferty. W przypadku braku akceptacji 
klauzuli 34 bez jednoczesnego podania rodzaju i wysokości franszyzy/udziału własnego, 
Zamawiający przyjmuje franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł.  
 
Wykonawca w formularzu oferty wskaże, które z klauzul fakultatywnych akceptuje, a 
których nie akceptuje, poprzez uzupełnienie tabel.  

 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami 
Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 
 

Won = An x 60 % + Bn x 40 %   
 

Won - wskaźnik oceny oferty 
Bn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 2  
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Zamówienie publiczne dotyczące części I zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska 
największą łączną liczbę punktów. 
 
21.2.2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
 
Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

 
1) cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 

przedmiotem niniejszej części zamówienia. 
 Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
       P min 

                                    An = 
__________

 x 100 pkt. 
                                                  Pn 
  An     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 1  
  n    - numer oferty 
  Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 
  Pn    - cena zaproponowana przez wykonawcę  

 
2) zaakceptowane klauzule fakultatywne – ocena kryterium polega na przyznaniu 

punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę 
ubezpieczeniową wg następujących zasad: 

1. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 36 i 38 zostanie przyznanych po 10 punktów 
za każdą klauzulę, 

2. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 39 i 48 zostanie przyznanych po 11 punktów 
za każdą klauzulę, 

3. za rozszerzenie ochrony o klauzulę o nr 46 zostanie przyznanych 13 punktów  
4. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 31, 32 i 41 zostanie przyznanych po 15 

punktów za każdą klauzulę. 
 

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z 
klauzul oznaczonych numerami 2, 4, 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24 spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Wszelkie zmiany lub dopiski wprowadzone w treści klauzul fakultatywnych powodują 
przyznanie 0 punktów. 
 
Wykonawca w formularzu oferty wskaże, które z klauzul fakultatywnych akceptuje, a 
których nie akceptuje, poprzez uzupełnienie tabel.  
 

 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami 
Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 
 

Won = An x 60 % + Bn x 40 %   
 

Won – wskaźnik oceny oferty 
Bn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 2  

 
Zamówienie publiczne dotyczące części II zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska 
największą liczbę punktów. 
 
21.2.3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 
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Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następującego kryterium: 
 

1) cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 
przedmiotem niniejszej części zamówienia. 

 Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 
 

       P min 

                                    An = 
__________

 x 100 pkt. 
                                                  Pn 
  An     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 1  
  n    - numer oferty 
  Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 
  Pn    - cena zaproponowana przez wykonawcę  

 
2) zaakceptowane klauzule fakultatywne – ocena kryterium polega na przyznaniu 

punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę 
ubezpieczeniową wg następujących zasad: 

1. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 31, 32 zostanie przyznanych po 10 punktów 
za każdą klauzulę, 

2. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 50 zostanie przyznanych 20 punktów, 
3. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 52 zostanie przyznanych 25 punktów, 
4. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 51 zostanie przyznanych 35 punktów. 

 
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z 
klauzul oznaczonych numerami 4, 10, 11, 12, 13 spowoduje odrzucenie oferty. 

 
Wszelkie zmiany lub dopiski wprowadzone w treści klauzul fakultatywnych powodują 
przyznanie 0 punktów. 
 
Wykonawca w formularzu oferty wskaże, które z klauzul fakultatywnych akceptuje, a 
których nie akceptuje, poprzez uzupełnienie tabel.  
 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami 
Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

 

Won = An x 60 % + Bn x 40 %   
 

Won – wskaźnik oceny oferty 
Bn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 2  
 

Zamówienie publiczne dotyczące części III zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska 
największą liczbę punktów. 
 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek 

jakości do ceny, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów. Pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów. 

22. Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty. 

22.1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert: 
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a) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) ceny lub koszty zawarte w ofertach. 

22.2. Zamawiający przekazuje Prezesowi UZP informacje o złożonych ofertach nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert albo unieważnienia postępowania. 

23. Ocena ofert: 

23.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

23.2. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust.2 ustawy Pzp 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. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin 

na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. 

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie 

omyłki.  

24.  Badanie i ocena ofert 

24.1. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będą przeprowadzone przez 

komisję przetargową powołaną przez Kierownika Zamawiającego. 

24.2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ.  

24.3. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 

226 ust. 1 ustawy Pzp. 

25. Rozstrzygnięcie przetargu 

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w momencie, gdy jego wynik zatwierdzi Kierownik 

Zamawiającego. 
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26. Zawiadomienie o wynikach postępowania 

26.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) 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, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

26.2. Informacje zawarte w punkcie 42.1. lit. a Zamawiający niezwłocznie udostępni na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

27. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, 

określonym w dokumentach zamówienia. 

27.1. 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. 

27.2. W przypadku braku zgody, o której mowa wyżej, Zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

28. Unieważnienie postępowania 

28.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 255 ustawy PZP. 

28.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

28.3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

29. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek 

29.1. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że: oferty wraz załącznikami 
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udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

otwarcia ofert, przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny. 

30. Umowa w sprawie zamówienia publicznego: 

30.1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz z  SWZ. 

30.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

31. Podpisanie umowy 

31.1. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym zgodnie z 

art. 308 ust. 2 lub ust.3 u. p.z.p. 

31.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie.  

32. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

32.1. 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. 

32.2. 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). 

33. 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 dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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34. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 
okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 u.p.z.p. 

35. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. 

36. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 
Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

37. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek 
wniesienia wadium. 
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

38. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie 
takich zamówień. 
Zamawiający nie przewiduje takich zamówień. 

39. 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 Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający 
przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu tych dokumentów. 
39.1. 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 u.p.z.p. oferty złożonej bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

39.2. 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. 

40. 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.  

41. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

42. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań na podstawie art. 60 i art. 121 u.p.z.p. 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. 
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43. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

44. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję 
elektroniczną. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

45. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego oraz nie wymaga 

i nie dopuszcza dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty. 

46. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

47. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

47.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
47.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków 
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 
pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  
47.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są: 
1) odwołanie 
b) skarga do sądu 
 

48. Odwołanie 

Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.  
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została  
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 
W sprawach odwołania stosuje się przepisy ustawy PZP, art. 513 - 578. 
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 
w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 



22 
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia IGWK.Z.271.11.2021 
 

 W sprawach skargi do sądu stosuje się przepisy ustawy Pzp, art. 579 – 590. 

49. Klauzula informacyjna RODO. 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Żarnów, 

telefon kontaktowy: tel. (44 7577055). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych 

mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@zarnow.eu Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 

6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na 

podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, 

której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi 

art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

50. Spis załączników do SWZ: 

Załącznik nr 1:  

• Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony: obligatoryjne i fakultatywne 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający założenia do poszczególnych 
rodzajów ubezpieczeń: warunki obligatoryjne oraz definicje pojęć i inne postanowienia 
szczególne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, dla ubezpieczenia 
pojazdów mechanicznych, oraz  dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Zamawiającego. 

 
Załącznik nr 1a: opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia zgłaszanego do 
ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia 
Załącznik nr 2: Formularz „Oferta” 
Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
Załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy dotyczącej części I zamówienia 
Załącznik nr 4a: Projektowane postanowienia umowy dotyczącej części II zamówienia 
Załącznik nr 4b: Projektowane postanowienia umowy dotyczącej części III zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dwóch odrębnych dokumentach: 

załącznik nr 1 do SWZ w jednym, załącznik nr 1a z wykazem majątku w drugim (w formacie 

excel). 
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