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CZĘŚĆ JAWNA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

tel. 54/ 412 18 00    fax. 54/ 412 18 04 

e-mail saniko@saniko.com.pl  www.saniko.com.pl 

godziny pracy: 700 - 1500 od poniedziałku do piątku 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. W przypadku gdy w SIWZ i załącznikach do niej powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 

i katalogi, obowiązują przepisy aktualne. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o.  

we Włocławku, w podziale na 3 zadania: 

Część Nr 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie: 

- ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych, 

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66515400-7, 66516000-0. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 znajduje się w załączniku nr 1a do SIWZ, 

który stanowi jednocześnie wzór umowy dla tej części zamówienia. 

 

Część Nr 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ustanowienia zabezpieczenia roszczeń  

z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu 

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,  

w związku z prowadzeniem składowiska odpadów. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66516000-0. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ, 

który stanowi jednocześnie wzór umowy dla tej części zamówienia. 

 

mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl/
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Część Nr 3 Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie: 

- Obowiązkowe ubepzieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, 

- Ubezpieczenie Autocasco, 

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku  

z ruchem pojazdów, 

- Ubezpieczenie assistance. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66516100-1, 66514110, 66512100-3. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 znajduje się w załączniku nr 1c do SIWZ, 

który stanowi jednocześnie wzór umowy dla tej części zamówienia. 

 

2. Postępowanie prowadzone i umowy wykonywane przy udziale EIB S.A., ul. Jęczmienna 21,  

87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu 

Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. Broker 

ubezpieczeniowy działający na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 

1994 r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca  

1997 r. 

 

3. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być 

wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu 

chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów  

i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą 

określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej (Dz. U. z 10 listopada 2015 r., poz. 1844). 

4. Szczegółowy opis działalności Zamawiającego, ubezpieczanego mienia i wykaz ubezpieczonego 

mienia oraz inne informacje potrzebne do oceny ryzyka zawarte są w Części poufnej tzn. w załączniku 

nr 1 d do SIWZ. 

5. Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie 

wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na 

stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. 

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące 

wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje. 

6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 

Zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony w postaci gotowości do 

wypłaty odszkodowania w przypadku gdy zrealizują się postanowienia umowy ubezpieczenia zgodnie 

z art. 36a ust. 2 pkt 1) PZP. 

7. Zamawiający przewiduje możliwośc dokonania lustracji ubezpiczanych obiektów celem oceny 

ryzyka ubezpieczeniowego. Planowany termin udostępnienia obiektów Zamawiającego został 

wstępnie ustalony na 7 dni od ogłoszenia postępowania. Ostateczny termin zostanie wskazany  

w informacji zamieszczonej na stronie www, na której udostępniona jest SIWZ na 5 dni przed 

terminem planowanej lustracji. Wykonawcy mogą zgłosić chęć udziału w wizytacji podając: a) zakres 

oceny ryzyka; b) dane osób wraz z danymi kontaktowymi, które będą uczestniczyły w wizytacji ze 

strony Wykonawcy, przy czym mogą to być wyłącznie osoby uprawnione do oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego; c) wnioskowany harmonogram wizytacji; d) wykaz obiektów, które miałyby być 

objęte wizytacją; e) wykaz dokumentów, które miałyby być udostępnione wykonawcy do wglądu;  

http://www.eib.com.pl/
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f) ewentualny wniosek o uzyskanie zgody na wykonywanie zdjęć; g) inne dane i informacje istotne  

w związku z wizytacją; h) oświadczenie o zobowiązaniu się do przekazania zamawiającemu raportu 

oceny ryzyka sporządzonego w wyniku wizytacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 

daty wizytacji. Zamawiający w razie zastrzeżenia poufności raportu przez wykonawcę, może złożyć 

stosowne oświadczenie o jej zachowaniu i zobowiązać się do nieudostępniania raportu osobom 

trzecim. 
 

8. Podwykonawcy:  
Zamawiajacy żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 
 

9. Oferty częściowe:  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza ilości części na 

które Wykonawca może złożyć ofertę. 
 

10. Oferty wariantowe:  
Nie dopuszcza się ofert wariantowych 

 

11. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Pzp. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 12 miesięcy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  

2) spełniają warunki udziału dotyczące:  
 

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca winien wykazać się, że posiada zezwolenie do wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej, o którym mowa w treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.) 

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8, 9, 13 Działu 

II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy 

Części 01 zamówienia, co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy  

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02 zamówienia oraz  

co najmniej w grupie 1, 3, 10, 18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 03 zamówienia lub gdy zezwolenie 

nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu 

nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie 

lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie 

organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność 

ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego 

zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.  
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo 

składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ 

nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa 

oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została 

dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. 

 

Wyjaśnienie: 

Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć 

zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego. 

Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego 

zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia 

organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  

o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:  

a) w przypadkach określonych w pkt. 1 ppkt 2.1 każdy z Wykonawców działających wspólnie musi 

spełnić określone w nim warunki.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2.2, 

2.3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż:  

1) „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:  

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

2) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy dołączyć do oferty (zgodnie ze stanowiskiem 

UZP, wyrażonym w odpowiedzi na pytanie: „Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno 

zostać załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też 

powinno zostać złożone w trybie procedury wynikającej z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?”: „(…) 

konieczne jest złożenie przez Wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego)”. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ.  
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3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy 

PZP.  

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie wskazanym w SIWZ.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt. 1.  

 

Va PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:  

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku  

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  

– Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,  

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,  

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego  

2003 r. – Prawo upadłościowe;  

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym 

mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 
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to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków oraz brak podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby  

– warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w pkt. 1.  

4. 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 następujących oświadczeń lub dokumentów:  

4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  

1)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;  
 

4.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.1 ppkt 1.  
 

4.3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik  

nr 5 do SIWZ. 
 

4.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  
1) Zezwolenie uprawniające do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa 

w treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8, 9, 

13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy 

Części 01 zamówienia, co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02 zamówienia oraz co najmniej w grupie 

1, 3, 10, 18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  

– dotyczy Części 03 zamówienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.) lub gdy zezwolenie nie 

jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, 

że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy 

zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu 

uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową  

w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz  

z przytoczeniem podstawy prawnej, zgodnie z warunkiem określonym, przez Zamawiającego  

w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.1) SIWZ. 
 

5. Dokumenty wymagane od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania  

za granicą: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1 ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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2) 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 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. 

3) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1 i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu.  

 

VI.I. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 

1. Oświadczenia, o których mowa w niniejszymi rozdziale, dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1 ppk 1 i 4.4 ppkt 1, inne niż oświadczenia, składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3. 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.  

4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP 

ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.  

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  

 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 
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wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną.  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.  

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: saniko@saniko.com.pl, a faksem na  

nr (54) 412 18 04.  

6. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelką korespondencję na adres poczty elektronicznej 

lub numer faksu podany w ofercie.  

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania.  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. 9.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

12. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 700 do 1500. 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Kierownika Biura Zarządu i Kadr – Violetta Sartanowicz 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Katarzyna Wydra 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 

reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty 

w swojej siedzibie. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 
Nie dotyczy 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  

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

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

mailto:saniko@saniko.com.pl
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3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami do formularza ofertowego 

– Załącznik nr 2 do SIWZ.  

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych do oferty (jeśli dotyczy); 

3) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-2 niniejszej SIWZ – Załącznik nr 3 do SIWZ;  

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – Załacznik nr 4 do SIWZ (jeśli 

dotyczy); 

Wykonawca może wypełnić formularze z wykorzystaniem wzorów załączonych do SIWZ lub 

napisać na komputerze w formie odpowiadającej przywołanemu drukowi. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego  

i oznakować w następujący sposób: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

oraz powinna być oznakowowana w następujący sposób: 
 

Oferta na: „Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. e Włocławku,  

w podziale na 3 zadania – Część nr .....” 
 

Nie otwierać przed dniem 13.03.2017 r. godz. 1030 
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11. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób opisany powyżej,  

a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Zamwiajacy nie bierze 

odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków. 

12. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  

poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania  

są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy  

oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 

przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy,  

po terminie otwarcia ofert. 
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XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Komunalnej 4 w Sekretariacie – do dnia 

13.03.2017 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym  

w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – salka konferencyjna, w dniu 13.03.2017 r.,  

o godzinie 1030. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.saniko.com.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Zamawiający uzna za nieważną ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych określonych  

w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Cena ofertowa dla Części Nr 1 zostanie wyliczona na odpowiednich załącznikach do formularza 

oferty stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ i stanowić będzie sumę składek za wszystkie 

ubezpieczenia objęte przedmiotowym zadaniem. 

3. Cena ofertowa dla Części Nr 2 zostanie wyliczona na odpowiednim załączniku do formularza oferty 

stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 

4. Cena ofertowa dla Części Nr 3 zostanie wyliczona na odpowiednim załączniku do formularza oferty 

stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ i stanowić będzie sumę składek za wszystkie ubezpieczenia 

objęte przedmiotowym zadaniem. 

5. Warunki wyliczenia składek ubezpieczeniowych, które Wykonawca zaoferuje w ofercie złożonej  

w niniejszym postępowaniu są stałe przez cały okres trwania umowy. 

6. Usługi ubezpieczeniowe będące przedmiotem niniejszego postępowania, są zwolnione  

z podatku VAT – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), o którym mowa  

w Dziale VIII, Rozdz. 2 art. 43, pkt. 12c). 

7. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

8. Cena oferty oraz ceny jednostkowe będą cenami stałymi i nie będą podlegały waloryzacji przez cały 

okres trwania umowy. 

9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 

10. Cenę oferty należy podać cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT. 

11. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.  

http://www.bip.saniko.com.pl/
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12. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się  

z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć 

wpływ na cenę zamówienia. 

13. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

14. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

15. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę którego oferta została 

poprawiona zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Części nr 1 Zamawiający kierować się będzie 

następującymi kryteriami: 

Cena (składka ubezpieczeniowa) 100% 

 

Punktacja ofert w ramach Części nr 1 – sposób wyliczenia liczby przyznanych punktów. 

Cena (składka ubezpieczeniowa) 

Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg 

poniższego wzoru: 

Pc = 100 x (Cn / Co)  

Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

Cn- najniższa zaoferowana cena  

Co- cena rozpatrywanej oferty 

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, czyli 

ofertę przewidującą najniższą cenę za realizację zamówienia. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Części nr 2 Zamawiający kierować się będzie 

następującymi kryteriami: 

Cena (składka ubezpieczeniowa) 100% 

 

Punktacja ofert w ramach Części nr 2 – sposób wyliczenia liczby przyznanych punktów. 
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Cena (składka ubezpieczeniowa) 

Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg 

poniższego wzoru: 

Pc = 100 x (Cn / Co)  

Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

Cn- najniższa zaoferowana cena  

Co- cena rozpatrywanej oferty 

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, czyli ofertę 

przewidującą najniższą cenę za realizację zamówienia. 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Części nr 3 Zamawiający kierować się będzie 

następującymi kryteriami: 

Cena (składka ubezpieczeniowa) 100% 

 

Punktacja ofert w ramach Części nr 3 – sposób wyliczenia liczby przyznanych punktów. 

Cena (składka ubezpieczeniowa) 

Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg 

poniższego wzoru: 

Pc = 100 x (Cn / Co)  

Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

Cn- najniższa zaoferowana cena  

Co- cena rozpatrywanej oferty 

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, czyli 

ofertę przewidującą najniższą cenę za realizację zamówienia. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

 

XIV. INFORMACA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu 

przed podpisaniem umowy: 
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- dane osób przewidzianych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

uwzględniając zapisy zawarte w SIWZ. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikało z dokumentów i pełnomocnictwa załązonego do oferty. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 

zamówienia.  

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.  

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

 

Nie dotyczy 

 

XVI. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

 

1. Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawarte są  

w załącznikach nr 1a-c do SIWZ stanowiących jednocześnie projekt umowy. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadkach gdy 

wystąpi: 

1) sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia 

zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 

niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść 

Zamawiającego, 

2) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej 

przedmiotem niniejszego postępowania dostosowująca warunki umowy ubezpieczenia do zmian 

w przepisach prawa, 

3) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy 

ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, 

4) doubezpieczenia, podwyższenia lub obniżenia pod/limitów w okresie ubezpieczenia, 

rozszerzenia lub zawężenia zakresu ubezpieczenia lub zmianę innych elementów Umowy oraz 

rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek) z nią związanych, które 
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to sytuacje nie stanowią realizacji postanowień umowy ubezpieczenia – w przypadku 

zidentyfikowania i uzasadnienia przez Zamawiającego potrzeby dokonania takiej zmiany 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Wszystkie przypadki, określone w rozdziale XVI punkt 2 SIWZ, stanowią katalog istotnych zmian, 

na których dokonanie w umowie Zamawiający oraz Wykonawca mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody ani przez Zamawiającego ani przez 

Wykonawcę. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

1. Każdemu 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, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  
1. a- c - Opis przedmiotu zamówienia/wzory umów 

2. Formularz ofertowy + załączniki nr 1, 2, 3, 4 do formularza ofertowego. 

3. Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  

i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich.  

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  
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BZ/ZP.01/17/02/17.              Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na:  

„Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w 

podziale na 3 zadania” 

działając w imieniu Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania  

i spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP 

wykluczy: 

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,  

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,  

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 2; 

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest  

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane  

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844  

i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618  

i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
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Oświadczenie dotyczące podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20  

lub ust. 5 ustawy PZP (jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania w oparciu  

o art. ……….1 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać warunki udziału  

w postępowaniu, określone w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.1) SIWZ, dotyczące: 

1) Wykonawca winien wykazać się, że posiada zezwolenie do wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej, o którym mowa w treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

(tj. co najmniej w grupie 8, 9, 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej – dotyczy Części 01 zamówienia, co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika 

do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02 zamówienia oraz 

co najmniej w grupie 1, 3, 10, 18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej – dotyczy Części 03 zamówienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.) lub gdy 

zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego 

organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub 

gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu 

uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową  

w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z 

przytoczeniem podstawy prawnej. 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3) SIWZ polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

                                                           
1 Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

ust. 5 ustawy PZP. 
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Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

 

 
 

 

 
………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

. 
 

 

 
 

 

 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

  

 

 

  



 

 

 

21  

BZ/ZP.01/17/02/17.              Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

 

Nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał: 

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………. 
  

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(określenie zasobu) 
 

do dyspozycji Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko”  

Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 3 zadania” 
 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy realizacji zamówienia będzie 

następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………….…      …………………………………………………………………………………………… 

pieczęć podmiotu składającego oświadczenie                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela 

podmiotu składającego oświadczenie 
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BZ/ZP.01/17/02/17.              Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję2: 

 

1) nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu. 

2) należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę  

w przedmiotowym postępowaniu: 

a) …………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

……………………………….      ……………………………………………………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

UWAGA! 

Oświadczenia nie należy załączać do oferty. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

                                                           
2 Należy zaznaczyć odpowiednio. 


