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Specyfikacja warunków zamówienia zawiera: 

 

L.p. 
Oznaczenie 
załącznika 

do SWZ 
Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia 
obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane 
do oceny ryzyka; 
 

2.  Załącznik nr 1a 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Grodków, 
dotyczący części I zamówienia; 

3.  Załącznik nr 1b 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Grodków, dotyczący 
części II zamówienia; 
 

4.  Załącznik nr 1c 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Grodków, dotyczący części III zamówienia; 
 

5.  Załącznik nr 1d 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne  
– definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II 
i III zamówienia; 
 

6.  Załącznik nr 1e 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe 
i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II  
i III zamówienia; 
 

7.  Załącznik nr 1f 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia 
zgłaszanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia; 
 

8.  Załącznik nr 2 
Formularz „Oferta”; 

9.  Załącznik nr 3 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu; 
 

10.  Załącznik nr 3a 

Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów i oświadczenie tego 
podmiotu o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu; 
 

11.  Załącznik nr 4 
Projektowane postanowienia umowy dotyczące części I zamówienia; 
  

12.  Załącznik nr 4a 
Projektowane postanowienia umowy dotyczące części II zamówienia; 
 

13.  Załącznik nr 4b 
Projektowane postanowienia umowy dotyczące części III zamówienia. 
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I .  Informacje ogólne  

1. Zamawiający: 

Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków  
tel. 77 4040300, faks 77 4155516 

2. Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: pm@grodkow.pl  

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

1) https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Gmina%20Grodk%C3%
B3w    oraz 

2) https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-zamowienia-publiczne-2021.html#tresc 

4. Niniejsze postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym sprawy: IGP.VI.271.12.2021 

5. Przyjęte na potrzeby niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia terminy oznaczają: 

„SWZ" - Specyfikacja warunków zamówienia lub Specyfikacja 

„OPZ” - Opis przedmiotu zamówienia 

„ubezpieczający” - Gmina Grodków oraz podmioty wymienione w załączniku nr 1f , zakładka nr 1  
                                       do SWZ. 

6. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym. 

1) W przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
uczestniczy broker ubezpieczeniowy – Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Po 
rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy w sprawie zamówienia, broker 
ubezpieczeniowy będzie nadzorował jej realizację. Wybrany w każdej części zamówienia 
wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo 
stosowanej. 

2) Dane brokera ubezpieczeniowego: 
Inter-Broker sp. z o.o. ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń 
NIP: 8791013031; REGON: 870315750 
Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej: nr 404/98 z dnia 02 lipca 1998 r., 
wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
tel.: 56 658 42 60, faks: 56 658 42 61; e-mail: interbroker@interbroker.pl;  

I I .  Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.  zm. ), dalej 
zwanej „ustawą Pzp”, „Ustawą" lub „u.p.z.p” oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości 
zamówienia poniżej progów unijnych. 

I I I .  Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Grodków, 
obejmujące Gminę Grodków wraz z Urzędem Miejskim, jednostkami organizacyjnymi  
i instytucjami kultury oraz komunalną spółką prawa handlowego.  

2. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem zawarty został w załączniku nr 1f zakładka nr 1 
do SWZ.  

3. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 

 Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Grodków. Zakres 
ubezpieczenia obejmuje: 

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace 

publiczne i interwencyjne. 

 Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Grodków. Zakres ubezpieczenia 
obejmuje:  

1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

mailto:pm@grodkow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Gmina%20Grodk%C3%B3w
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Gmina%20Grodk%C3%B3w
https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-zamowienia-publiczne-2021.html#tresc
mailto:interbroker@interbroker.pl
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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) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance, 
6) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie 

posiada). 

 Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Grodków. 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.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia 
obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka 

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku 
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Grodków, dotyczący części I zamówienia 

Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz 
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów 
mechanicznych Gminy Grodków, dotyczący części II zamówienia 

Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grodków, 
dotyczący części III zamówienia 

Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – 
definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia 

Załącznik nr 1e: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe 
i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III zamówienia 

Załącznik nr 1f: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia 
zgłaszanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia 

5. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia. Zamawiający nie 
ogranicza liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 

6. Nazwy i kody Wspólnego  Słownika Zamówień  (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 
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IV.  Wymagania w zakresie zatrudnienia osób  

1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach,  
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp (uwaga: dotyczy zamówień na usługi lub roboty 
budowlane). 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

2. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp. 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

3. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej lub wykonawcy integrującego osoby 
społecznie marginalizowane, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

V. Informacje o przewidywanych zamówieniach „uzupełniających” , wizji lokalnej, 
zwrotu kosztów  oraz waluty do wzajemnych rozliczeń  

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7   
ustawy Pzp (dawniej: zamówień uzupełniających), tj. zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych usług 

2. 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 Pzp: 
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. 

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 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

VI.  Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej, postaci 
katalogu elektronicznego, umowie ramowej,  prowadzeniu negocjacji   
i zastosowaniu aukcji  elektronicznej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa  

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z opisem zawartym w pkt III.3. 
SWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogu elektronicznego. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia  
 negocjacji. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji  
 elektronicznej. 

7. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa; 
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2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp; 

3) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności informacji zastrzeżonych jako tajemnica 
przedsiębiorstwa, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku: „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” oraz zabezpieczonym w taki sposób, aby chronione 
informacje nie mogły dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez 
żadnych specjalnych starań z ich strony; 

4) Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez 
wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania 
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

VII.  Termin wykonania zamówienia  

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r. 

2. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu mechanicznego na warunkach umowy  
o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień jej obowiązywania, tj. 31.12.2024 r. 
Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2025 r.   

3. Dokumenty ubezpieczeniowe w części I i III zamówienia będą wystawiane na trzy roczne okresy 
ubezpieczenia, zgodne z terminem wykonania zamówienia, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, 
zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawione licząc 
od następnego dnia po dniu wygaśnięcia tych umów do końca pierwszego rocznego okresu 
wykonania zamówienia, a następnie na dwa pełne roczne okresy ubezpieczenia. Składka za polisy te 
rozliczana będzie według zasady „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych 
zgodnych ze złożoną ofertą i nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. W związku  
z tym łączne wynagrodzenie wykonawcy może być niższe niż wynikające z ceny ofertowej (dla 
majątku o takiej samej wartości, jak podany w niniejszej specyfikacji), która dla uproszczenia obliczeń 
obejmuje trzy pełne roczne okresy ubezpieczenia. 

4. 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, a także dotyczące ubezpieczenia maszyn, urządzeń  
i aparatów elektroenergetycznych od szkód elektrycznych wystawiane będą na trzy pełne roczne 
okresy ubezpieczenia, w terminie realizacji zamówienia. 

5. Doubezpieczenia realizowane będą zawsze do końca rocznego okresu ubezpieczenia.  

6. 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 te będą wyrównywane na dzień 
końca ubezpieczenia OC, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12.3.1. poniżej. 

7. Zamawiający przewiduje wyrównanie wszystkich okresów ubezpieczeń komunikacyjnych,  
z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

8. W przypadku jakichkolwiek ubezpieczeń i doubezpieczeń, w tym zawieranych na okres krótszy 
od jednego roku, nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. 

9. Pomimo wyrównania okresów ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, wykonawcy zobligowani są 
przedstawić w formularzu oferty i zawartym w nim formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 
do specyfikacji, cenę (składkę) za pełne 36 miesięcy. 

VIII .  Informacje o warunkach udziału w postępowaniu  

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  
o zamówieniu i niniejszej SWZ, zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczące 
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uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów, polegające na posiadaniu: odpowiedniego zezwolenia, licencji, 
koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest 
niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, niż wymienione powyżej  
w punkcie 2). 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3) Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia; Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

4) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co 
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  
i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań na 
podstawie art. 60 ustawy Pzp. 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. 

8) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

10) Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) 
oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych 
dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres 
Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego 
dany dokument (załącznik) dotyczy. 

3. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, zatem 
Zamawiający na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy Pzp nie zastrzega obowiązku osobistego 
wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących wykonania niniejszego 
zamówienia. 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. 

2. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw 
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.  

3. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadku zamówień na usługi ubezpieczeniowe, które 
mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 
zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, 
dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są 
już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
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informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4.  Zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 108 ustawy Pzp – zamawiający pozostawia sobie takie uprawnienie. 
Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca  
w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem 
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

IX.  Informacje o podmiotowych środkach dowodowych  

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. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem 
dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.   

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. 

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. 5 poniżej.  

5. Na podstawie art. 128 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 3 Rozporządzenia 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. - postanowienie niniejsze dotyczy 
wyłącznie sytuacji, gdy na tę samą część zamówienia oferty złożą wykonawcy należący do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów. 

X. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 
wobec którego zaistnieją obligatoryjne przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Samooczyszczenie, środki naprawcze (self- cleaning). 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy 
(obligatoryjne przesłanki wykluczenia) może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, pod warunkiem spełnienia 
łącznie przesłanek, określonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

2) Zamawiający na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy Pzp, ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę 
czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego 
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rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte 
przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania. 

XI.  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 e lektronicznej  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym,  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu miniPortal,  działającego pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej: pm@grodkow.pl 

2. Osobami uprawnionymi do komunikowania się  z Wykonawcami są: 
1) Pan Andrzej Romian – w zakresie merytorycznym: tel. 77/ 40 40 324 

2) Pan Grzegorz Solski – w zakresie merytorycznym: tel. 77/ 40 40 335 

3) Pani Iwona Kokowska-Paluch – w zakresie procedury: tel. 77/ 40 40 308 

3. 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 postępowania: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

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 systemu miniPortal pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).   

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB.   

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/pocztę elektroniczną.   

7. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Gmina%20Grodk%C3%B3w 

 oraz ze strony głównej BIP Zamawiającego: https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-
zamowienia-publiczne-2021.html#tresc   

- wybierając niniejsze postępowanie. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcami, w szczególności: składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy składania ofert  
i oświadczeń o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym 
postępowania.   

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej 
email: pm@grodkow.pl 

10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki.  

11. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 9 adres email. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:pm@grodkow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Gmina%20Grodk%C3%B3w
https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-zamowienia-publiczne-2021.html#tresc
https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-zamowienia-publiczne-2021.html#tresc
mailto:pm@grodkow.pl
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12. W przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy 
Pzp, Zamawiający przewiduje sposób komunikowania się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku, osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca. 

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

XII.  Opis sposobu przygotowania oferty 

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

2. Oferta wraz z oświadczeniami i innymi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim,  
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 670 z późn. zm.).  

3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ, tj. wg 

wzoru Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy 
Wykonawca nie skorzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, 
oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.  

4. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do SWZ. Oświadczenie należy zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę. 
Przedmiotowe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia  
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, zastępujący 
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w ust. 4, składa każdy z wykonawców, także zgodnie z załącznikiem Nr 2  
do SWZ. 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.  

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności,  
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.  

7.  Oferta i oświadczenia mają 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. 

8. 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 (KRS, CEiDG lub innego właściwego 
rejestru). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania 
których pełnomocnik jest upoważniony. 

9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

10. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o których mowa 
powyżej, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym 
zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie 
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cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia 
oferty lub ww. oświadczeń. 

11. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SWZ formie.  

12. Kompletna oferta musi zawierać następujące, aktualne na dzień złożenia dokumenty: 

1) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
SWZ; 

2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  
w postępowaniu (formularz uniwersalny dla wykonawcy oraz wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia), złożone wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do SWZ;   

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty; 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia;  

5) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów i oświadczenie tego podmiotu 
o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli 
Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby), wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ; 

XIII .  Sposób oraz termin składania ofert  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 
wykonawców  na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty, 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za  pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

9. Termin składania ofert  upływa w dniu 2 listopada 2021 r., o godz. 08:00. Decyduje 
data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

XIV. Termin otwarcia ofert  

1. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski  
w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, pokój nr 37a. 

2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 2 listopada 2021 r., o godz. 12:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu się w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następnie poprzez wskazanie pliku 
do odszyfrowania. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Część I – Instrukcja dla Wykonawców 

Nazwa zamówienia:  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Grodków 
Numer zamówienia: IGP.VI.271.12.2021 

S
tr

o
n
a
 1

2
 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

6.  Zgodnie z art. 222 ust. 4 u.p.z.p., zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte;  

2) cenach zawartych w ofertach. 

XV. Wadium 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

XVI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

XVII.  Wyjaśnianie i zmiany treści SWZ 

1. Wyjaśnianie treści SWZ. 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ  
w następującej formie: 

a) na adres e-mail: pm@grodkow.pl lub 

b) na adres formularza do komunikacji systemu miniPortal przez ePUAP:  

2) Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w powyższym terminie, przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął później niż na 4 dni przed upływem 
terminu składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużania terminu składania ofert. 

5) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SWZ. 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawnienia źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

7) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  
Po zakończeniu zebrania zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu 
pytania o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł 
zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

2. Zmiany treści SWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub 
wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ  

mailto:pm@grodkow.pl
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i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 
przygotowanie przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania; Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

3) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia. 

3. Miejsce udostępniania zmian i wyjaśnień SWZ. 

Zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z niniejszym postępowaniem będą udostępniane:  

1) na stronie miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Gmina%20Grodk%C3
%B3w 

2) oraz na stronie głównej BIP Zamawiającego: https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-
zamowienia-publiczne-2021.html#tresc 

- wybierając niniejsze postępowanie. 

4. Zebranie Wykonawców. 

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania udostępni na 
stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu 
zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. 
Informację z zebrania udostępnia na stronie internetowej. 

XVIII.  Termin związania ofertą  

1. Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. 
od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 1 grudnia 2021 r.   

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 3, nie powoduje utraty wadium. 

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę na każdą wybraną część zamówienia należy obliczyć za pełen 36 miesięczny okres 
zamówienia, a także za cały przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e  
i 1f do SWZ. Ostateczna cena (składka) za realizację zamówienia uzależniona będzie od okresów 
ubezpieczenia, o których zamawiający informuje w niniejszej specyfikacji.  

2. Cenę za ubezpieczenie auto casco pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej w odpowie-
dnim 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. 

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.  

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Gmina%20Grodk%C3%B3w
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Gmina%20Grodk%C3%B3w
https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-zamowienia-publiczne-2021.html#tresc
https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-zamowienia-publiczne-2021.html#tresc
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5. Przy podawaniu ceny należy uwzględnić fakt, że usługi ubezpieczeniowe w zakresie realizacji 
niniejszego zamówienia, są zwolnione z podatku VAT - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy  
z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.  

6. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z treścią art. 223 ust. 2 u.p.z.p.: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

1. W przypadku, o którym mowa w ust. 9  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. 

XX. Kryteria oceny ofert  

1. Zgodnie z dyspozycją art. 246 ust. 2 u.p.z.p., Zmawiający określił w opisie przedmiotu 
zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się  
na przedmiot zamówienia, którymi są:  

 przedmiot ubezpieczenia, 

 sumy ubezpieczenia, 

 okresy ubezpieczenia, 

 optymalna kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej, 

 rodzaj ubezpieczenia, 

 pełność i szczelność ochrony ubezpieczeniowej (warunki i zakres), 

 sprawna likwidacja szkód, szybkość wypłaty odszkodowań oraz ich kompensacyjność, 

 ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy, 

 obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego, 
spełniając w ten sposób wymóg niezbędny do nadania kryterium ceny wagi przekraczającej 60%.  

2. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami: 
A. Część I zamówienia: 

1) cena - 85% 
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15% 

B. Część II i III zamówienia: 
1) cena - 90% 
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10% 

3. Opis kryteriów: 

1) Część I zamówienia 

A. Kryterium nr 1 „Cena” – 85 %  
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba 
punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 Cena najtańszej ważnej oferty   
Cn = ---------------------------------------- × Kp × Wc 

 Cena oferty badanej   
gdzie: 
Cn – liczba punktów w kryterium „Cena” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 

Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena”= 85% 

B. Kryterium nr 2 „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”  
– 15 % 
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, 
zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem 
ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klauzulach podanych 
poniżej. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą 



Część I – Instrukcja dla Wykonawców 

Nazwa zamówienia:  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Grodków 
Numer zamówienia: IGP.VI.271.12.2021 

S
tr

o
n
a
 1

5
 

przyznawane. Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, 
który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne,  
a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul  
i postanowień. Liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia 
szczególne fakultatywne” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 Imp   
Pp = ---------------------------------- × Kp × Wk 

 100 pkt   
gdzie: 
Pp – liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne” 
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule 
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100  
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne” = 15%. 

C. Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych dotyczących 
Części I zamówienia: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 5 punktów 

 Przyjęcie podanej klauzuli szkód dodatkowych – 3 punkty 

 Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu – 3 punkty 

 Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 2 punkty 

 Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu 
otaczającym – 2 punkty 

 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 3 punkty 

 Zwiększenie do kwoty 15 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli 
automatycznego pokrycia – 5 punktów 

 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji – 5 
punktów 

 Zniesienie franszyzy integralnej – 4 punkty 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 Zwiększenie do kwoty 1 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycz-
nego pokrycia – 4 punkty 

 Przyjęcie podanej klauzuli cyber risk – 7 punktów 

 Zniesienie franszyzy integralnej – 4 punkty 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat 
finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych 
lub aktów normatywnych) z 500 000,00 zł do 800 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe – 4 punkty 

 Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli reprezentantów  
w ubezpieczeniu OC z 300 000,00 zł do 500 000,00 zł na jeden  
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punkty 

 Objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu 
OC - do limitu w wysokości 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
– również reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego – 4 punkty 

 Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – 4 punkty 

 Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 4 punkty 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia 
odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne 
ustalanie odszkodowania – 2 punkty 

 Zwiększenie zwrotu kosztów leczenia do wysokości 6% sumy ubezpieczenia – 3 punkty 

Pozostałe klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne 

 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 3 punkty 

 Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do  sumy ubezpieczenia (limit wspólny 
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w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 6 punktów 

 Przyjęcie podanej klauzuli szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania – 4 punkty 

 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia  
w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 2 punkty 

 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty 

 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 5 punktów 
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 5 punktów. 

2) Część II zamówienia 

A. Kryterium „Cena” – 90 % 
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba 
punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 Cena najtańszej ważnej oferty   
Cn = ---------------------------------------- × Kp × Wc 

 Cena oferty badanej   
 
gdzie: 
Cn – liczba punktów w kryterium „Cena” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 90% 

B. Kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” 
   – 10% 

Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, 
zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem 
ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klauzulach podanych  
poniżej. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą 
przyznawane. Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, 
który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne,  
a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul 
i postanowień. Liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia 
szczególne fakultatywne” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 Imp   
Pp = ---------------------------------- × Kp × Wk 

 100 pkt   
gdzie:  
Pp – liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne” 
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe 
i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia 
szczególne fakultatywne” = 10% 

C. Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych  
   dotyczących Części II zamówienia: 

 Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, 
że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania 
odszkodowania – 20 punktów 

 Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów 

 Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas 
kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – 10 punktów 

 Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres 
ubezpieczenia pojazdów – 20 punktów 

 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 20 punktów 

 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów 

3) Część III zamówienia 
A. Kryterium „Cena” – 90 %  

Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba 
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punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 

 Cena najtańszej ważnej oferty   
Cn = ---------------------------------------- × Kp × Wc 

 Cena oferty badanej   
gdzie: 
Cn – liczba punktów w kryterium „Cena” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 90% 

B. Kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”  
– 10 % 
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, 
zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem 
ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klauzulach podanych 
poniżej. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą 
przyznawane. Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego 
wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności 
od przyjętych klauzul i postanowień. Liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 
postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 Imp   
Pp = ---------------------------------- × Kp × Wk 

 100 pkt   
gdzie:  
Pp – liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne” 
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule 
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia 
szczególne fakultatywne” = 10% 

C. Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych 
dotyczących Części III zamówienia: 

 Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 10 nowych członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w każdym rocznym okresie ubezpieczenia – 25 punktów 

 Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia 
odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne 
ustalanie odszkodowania – 25 punktów 

 Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, 
będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową 
ubezpieczenia do kwoty 100,00 zł za każdy dzień pobytu – 20 punktów 

 Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na 
zdrowiu w wysokości 5% sumy ubezpieczenia – 20 punktów 

 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów. 
 

XXI.  Wybór oferty,  zawiadomienie o wyniku postępowania  oraz wezwanie 
wykonawcy do wyrażenia zgody na wybór oferty  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Ofertą najkorzystniejszą jest ta, która jest ważna i nie podlega odrzuceniu 
oraz która według kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, przedstawia najkorzystniejszy 
stosunek jakości do ceny. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, informuje równocześnie 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) 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 
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miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

3) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym  
w pkt XVIII ust. 1 SWZ. 

5. 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. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 
zgody do kolejnego wykonawcy, krtórego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XXII.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia  publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści umowy  

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy, zostały określone w projektach umów dla poszczególnych części 
zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych  
w umowie. 

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

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. 

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). 

3.  Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. Najpóźniej w terminie 3 dni przed planowaną datą zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dokumentu stanowiącego jej załącznik, określającego szczegółowy sposób 
obliczenia składki, tzn. zastosowane stawki i składki roczne w odniesieniu do poszczególnych 
składników mienia i rodzajów ubezpieczenia, dające w rezultacie zaoferowaną przez wykonawcę 
cenę. Poprawność przedstawionych stawek i składek częściowych zweryfikowana zostanie przez 
zamawiającego i brokera ubezpieczeniowego i w razie konieczności wykonawca zostanie wezwany 
do poprawienia przedstawionych składek i stawek celem uzyskania zaproponowanej ceny ofertowej. 
W I i III części zamówienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca 
jest zobowiązany do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni 
od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków, nie później jednak niż do dnia 
31.12.2021 r., a w każdym kolejnym roku realizacji zamówienia – do dnia 31.12.2022 r. oraz 
31.12.2023 r. W razie niemożliwości wystawienia dokumentów tych we wskazanym terminie, 
wykonawca jest zobowiązany do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej 
bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze 
złożoną ofertą od dnia 31.12.2021  r. oraz odpowiednio od dnia 31.12.2022  r. i 31.12.2023 r. 

5. W II części zamówienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca jest 
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zobowiązany do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni  
od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków, nie później jednak niż do dnia 31.12.202 r., 
a w każdym kolejnym roku realizacji zamówienia – do dnia 31.12.2022 r. oraz 31.12.2023  r.   – dla 
pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się od miesiąca stycznia, a dla pozostałych 
pojazdów - najpóźniej na 14 dni przed terminem ekspiracji ich aktualnych umów ubezpieczenia.  
W razie niemożliwości wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych we wskazanym terminie, 
wykonawca jest zobowiązany do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej 
bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze 
złożoną ofertą od dnia 31.12.2021  r. oraz odpowiednio od dnia 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.,  
a także certyfikatów potwierdzających obowiązkowe ubezpieczenie OC każdego pojazdu.  

6. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia dokumentów 
ubezpieczeniowych. 

7.  W przypadku nieuprawomocnienia się wyników postępowania do dnia 31.12.2021r., wykonawca 
do dnia 31.12.2021 r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzeczenie ochrony ubezpie-
czeniowej od dnia 01.01.2022 r. 

8.  Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie 
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny zakres, przedmiot i okres 
ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu  
i na rzecz zamawiającego oraz każdego podmiotu objętego zamówieniem. 

XXIV. Unieważnienie postępowania  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych  
w art. 255, 256, 259 oraz w art .  310 ustawy Pzp. 

XXV. Środki ochrony prawnej  

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 
mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 
wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania  
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej;  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony  
w pkt 1. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej. 
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6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 
publicznych. 

XXVI.  Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 
29, 49-200 Grodków; 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie jest Agata Wagner  
radca.prawny@grodkow.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy 
Grodków”, numer zamówienia: IGP.VI.271.12.2021, udzielenia zamówienia, prowadzenia 
dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony 
przed roszczeniami.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 
1) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 
2) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych; 
3) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO  

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie zawartych 
umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa,  
w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 
postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma 
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać 
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp 
wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 
jego załączników; 

3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których 
zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp 
wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

mailto:radca.prawny@grodkow.pl
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5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym również profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, 
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z Pzp. 

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

XXVII.  Wykaz załączników do SWZ: 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia obligatoryjne 
dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka; 

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz 
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku  
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Grodków, dotyczący części I zamówienia; 

Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz 
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów 
mechanicznych Gminy Grodków, dotyczący części II zamówienia; 

Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz 
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grodków, dotyczący 
części III zamówienia; 

Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – 
definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia; 

Załącznik nr 1e: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne 
postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III zamówienia; 

Załącznik nr 1f: Szczegółowy 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 3a: Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów i oświadczenie tego podmiotu 
o braku podstaw wykluczenia oraz 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. 


