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Zawartość SWZ:  
1. Zamawiający  
2. Tryb udzielenia zamówienia  
3. Opis przedmiotu zamówienia  
4. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia  
5. Opis części zamówienia  
6. Oferty wariantowe  
7. Termin wykonania zamówienia  
8. Podstawy wykluczenia z postępowania  
9. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu  
10. Podmiotowe środki dowodowe.  
11. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy  
12. Forma składanych dokumentów  
13. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 
wykonawcami. Informacje o środkach i wymaganiach technicznych wysyłania i odbierania korespondencji  
14. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami  
15. Termin związania ofertą  
16. Wymagania dotyczące wadium  
17. Opis sposobu przygotowania oferty  
18. Sposób oraz termin składania ofert  
19. Termin otwarcia ofert  
20. Czynności wykonywane po otwarciu ofert  
21. Sposób obliczenia ceny  
22. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
23. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego  
24. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek 
jego wniesienia  
25. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich z zwrot  
26. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy  
27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  
28. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez zamawiającego  
29. Wykaz załączników.  
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1. ZAMAWIAJĄCY.  
 

Zamawiający: Gmina Stawiguda 
Adres: ul. Olsztyńska 10; 11 – 034 Stawiguda 
Telefon: 89 512 62 02 
NIP 739 384 15 84 
Strona www: bip.stawiguda.pl 
E –mail: przetargi@stawiguda.pl 
Godziny urzędowania:   
o poniedziałek 7.15 – 16.15 
o wtorek – czwartek 7.15 – 15.15 
o piątek 7.15 – 14.15 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda  
 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany  
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda 

 
2.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.  
 
1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy, w którym w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.  
2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 Ustawy  
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
4. Podstawa prawna opracowania niniejszej SWZ:  

1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710),  
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może zażądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415),  
3) Rozporządzenie 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 
r., poz. 2452).  

5. Zamawiający nie przewiduje ani wymogu ani możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, 

 o których mowa w art. 94 PZP. 
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia 

o których mowa w art. 60 i art. 121. 

 
3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Zamówienie obejmuje:  
1) Część I Zamówienia: 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:  
a) Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,  
b) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
c) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,  
d) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Członków OSP,  

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
Przedmiot główny:  CPV: 66.51.00.00-8 usługi ubezpieczeniowe  
Przedmioty dodatkowe:  

https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda
https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda
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CPV: 66.51.50.00-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty  
CPV: 66.51.60.00-0  usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
CPV: 66.51.21.00-3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków   
2) Część II Zamówienia: 

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:  
a) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,  
b) Ubezpieczenia autocasco,  
c) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,  
d) Ubezpieczenia Assistance  

Przedmiot główny:  CPV: 66.51.00.00-8  usługi ubezpieczeniowe  
Przedmioty dodatkowe:  CPV: 66.51.21.00-3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  
CPV: 66.51.41.10-0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych  
CPV: 66.51.61.00-1 usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej  
3) Część III Zamówienia: 

Ubezpieczenie statków powietrznych Zamawiającego w zakresie:  
a) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Osób eksploatujących statek powietrzny o maksymalnej masie 

startowej nie większej niż 20 kg.  
b) Ubezpieczenia Aero – Casco bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie przekraczającej 

25 kg (Dron - UAV) z wyposażeniem dodatkowym. 
Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 usługi ubezpieczeniowe  
Przedmioty dodatkowe: CPV: 66.51.41.40-9 usługi ubezpieczeń statków powietrznych  
CPV: 66.51.62.00-2 usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej  
CPV: 66.51.50.00-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku – Program Ubezpieczenia  

2. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę 
na dowolną ilość części, tj. na jedną, lub dwie części.  
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w częściach więcej niż jednemu Wykonawcy 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na zasadach 
określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.  
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 Ustawy. 
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy.  
7. Prawo opcji  
7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego. 
Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie w oparciu 
o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego 
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na 
zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.  
7.2. Przedmiotem opcji może być:  
W części I zamówienia:  
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
b) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
c) Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,  
- w przypadku wzrostu łącznej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia w poszczególnych ww. rodzajach 
ubezpieczeń - przy zgłoszeniu mienia do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe o maksymalnie 20% sumy 
ubezpieczenia w stosunku do sumy ubezpieczenia określonej w załączniku do SWZ.  
Maksymalna wartość opcji dla niniejszej części zamówienia wynosi 20% składki za zamówienie podstawowe, 
pierwotnie określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 
W części II zamówienia: 
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,  
b) ubezpieczenie autocasco,  
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c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,  
d) ubezpieczenie Assistance  
- w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (podmioty podlegające ubezpieczeniu 
na podstawie niniejszego postępowania) w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Maksymalna wartość opcji dla niniejszej części zamówienia wynosi 25% składki za zamówienie podstawowe, 
pierwotnie określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego.  
W części III zamówienia: 
a) ubezpieczenie odpowiedzialności statków powietrznych,  
b) ubezpieczenie aero-casco statków powietrznych,  
W przypadku ubezpieczenia statków powietrznych nabywanych przez Zamawiającego (podmioty podlegające 
ubezpieczeniu na podstawie niniejszego postępowania) w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
Maksymalna wartość opcji dla niniejszej części zamówienia wynosi 25% składki za zamówienie podstawowe, 
pierwotnie określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 
8. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:  
8.1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony) nie był zobowiązany do pokrywania 
strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej 
składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm).  
8.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona, 
imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi:  
- osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia 
w zakresie czynności administracyjnych związanych z bieżącą obsługą (np. wystawianie dokumentów 
ubezpieczenia, wyjaśnianie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń),  
- osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia 
w zakresie nadzoru procesu obsługi i likwidacji szkód,  
przy czym osoby te należy wskazać w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.  
9. Zamawiający informuje, że załączniki do SWZ zawierają informacje o charakterze poufnym. W związku  
z powyższym na podstawie art. 280 ust. 3 Zamawiający udostępni w/w załączniki tym Wykonawcom, którzy 
bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest przesłać podpisany wniosek za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający dopuszcza złożenie 
wniosku w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
10. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich 
ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 
11. Jeśli OWU wykonawcy lub postanowienia dodatkowe tego nie przewidują, Wykonawca włączy do ochrony 
ubezpieczeniowej ryzyka zgodnie z poniższymi zapisami: 
11.1. Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej ryzyka odpowiedzialności cywilnej włącza się ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej Osób eksploatujących statek powietrzny w trakcie akcji ratowniczych. 
11.2.  Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej ryzyka aero-casco statków powietrznych włącza się uszkodzenia statku 
powietrznego w trakcie akcji ratowniczych. 
 
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA.  
 
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć 
podwykonawcom.  
2. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno 
nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna,  
że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.  
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą  
z podwykonawcą ze wskazaniem tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć mu do wykonania.  
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5. OPIS CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA.  
 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  
 
Szczegółowy opis części zamówienia zawarty jest w Załączniku - Program Ubezpieczenia.  

 
6. OFERTY WARIANTOWE.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
  
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy,  
 
przewidywany okres ubezpieczenia  
od dnia 11.12.2022 r. do dnia 10.12.2025 r.  
UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla wszystkich rodzajów 
ubezpieczeń.  
Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki na 
okresy:  
od 11.12.2022 r. do 10.12.2023 r.  
od 11.12.2023 r. do 10.12.2024 r.  
od 11.12.2024 r. do 10.12.2025 r.  
 
Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk gdzie są wspólne limity 
odpowiedzialności, kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od 
stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie 
jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy:  
 
od 11.12.2022 r. do 10.12.2023 r.  
od 11.12.2023 r. do 10.12.2024 r.  
od 11.12.2024 r. do 10.12.2025 r. 
 
Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na jeden okres roczny określony indywidualnie dla 
każdego pojazdu i wskazany w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych 
w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem 
Zamawiającego. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.12.2025 r. Maksymalnie okres 
ochrony ubezpieczeniowej pojazdów zakończy się dnia 30.12.2026 r.  
 
Polisy dla ubezpieczeń statków powietrznych wystawiane będą na jeden okres roczny określony indywidualnie dla 
każdego statku powietrznego i wskazany w załącznikach zawierających wykazy statków powietrznych. 
 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po 
rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: dla ubezpieczeń majątkowych 
(indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki 
wskazane w SWZ.  

 
9. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.   

 
1. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, 

na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie mogą 
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 



 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Pzp: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189 a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  
w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego  
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. art. 109 ust. 1  Pzp: 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę, w okolicznościach 
wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 
którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność  
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym jest mowa w art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), tj.: 
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a. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 
maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi  
w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie 
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835);  

b. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji 
wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków 
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność  
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835); 

c. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz 
rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w 
odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 
zagrażających albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 
U. z 2022r. poz. 835).  

2) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3 pkt. 1) -3) powyżej. W przypadku 
Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy 
oraz nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji, 
odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli 
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

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

 
9. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. (warunek wspólny dla wszystkich części 
zamówienia) 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów. W celu wykazania spełniania powyższego warunku, Wykonawca wykaże, że posiada 
zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, gdyż ustawy nakładają obowiązek posiadania 
zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. Wykonawca 
musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. 
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U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.) - art. 162 ust. 1 lub inne odpowiadające mu zezwolenie, które zostało wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 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. W tym 
przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,  o 
których mowa w art. 94 Ustawy.  
 
10. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.  
 
1. Podmiotowe środki dowodowe jakie Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 
274 ustawy: 

1) Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( Dz. U. z 2019 
poz. 381) 

2) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa  
w art. 125 ust. 1 ustawy złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia określonych  
w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4 i 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) w przypadku gdy Zamawiający uzna, że złożone 
uprzednio oświadczenia w powyższym zakresie nie są już aktualne lub uległy zmianie, 

3) oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo 
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej. 

4) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia podmiotowe środki dowodowe w 
zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców 
występujących wspólnie.  

5) W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, w zakresie 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w odniesieniu do każdego wykonawcy.  

6) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane 
umożliwiające dostęp do tych środków. 

Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już 
aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 
 
11.INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO 
UMOCOWANIE DO RPEREZENTOWANIA WYKONAWCY.  

 
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 
zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  
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2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów.  
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika  
z dokumentów, o których mowa w pkt 11.1, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.  
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:  
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 11.3. stosuje 
się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych wykonawców.  

2) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  
 
12. FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW.  
 
1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu  
w sprawie podmiotowych środków dowodowych składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób 
określony w przepisach Rozporządzenia 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. 
poz. 2452) (dalej Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz środków 
komunikacji elektronicznej).  
2. Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz środkach 
komunikacji elektronicznej, oferty, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, 
w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej,  
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). 
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w powyższym punkcie, przekazywane  
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, o których mowa w pkt 13 SWZ (§ 2 ust. 2 ww. Rozporządzenia).  
4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania 
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 ww. 
Rozporządzenia).  
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje 
się wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 5 ww. Rozporządzenia).  
Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  
Dokumenty wystawione przez inne podmioty niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub podwykonawca.  
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego lub podwykonawcy, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument (z § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia).  
W przypadku gdy dokumenty wskazane powyżej zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument 
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6. Ust. 2 ww. Rozporządzenia).  
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Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej 
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 
dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 ww. Rozporządzenia).  
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, 
dokonuje w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca,  
w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  
2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (§ 6 ust. 3 ww. Rozporządzenia).  
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej 
może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 ww. Rozporządzenia).  
Dokumenty nie wystawione przez upoważnione podmioty, pełnomocnictwo  
A. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ, niewystawione przez 
upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia). 
B. W przypadku gdy dokumenty wymienione powyżej, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej  
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia).  
C. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa 
powyżej, dokonuje się w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  
2) oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ - wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  
3) pełnomocnictwa – mocodawca (§ 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia).  
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej 
może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 ww. Rozporządzenia).  
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym 
pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
(§ 8 ww. Rozporządzenia).  
Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:  
A. muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także 
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

B. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na 
monitorze ekranowym;  

C. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

D. muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji 
(§ 10 ww. Rozporządzenia).  
 
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów,  
o których mowa w pkt 11.1 SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  

 
13. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMWIAJĄCY 
BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI. INFORMACJE O ŚRODKACH I WYMAGANIACH 
TECHNICZNYCH WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI.  
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1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w Ustawy, prowadzi się pisemnie.  
2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń 
między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie 
dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.  
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie 
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.  
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda 
6. Dotyczy komunikacji za pośrednictwem platformazakupowa.pl:  
6.1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w 
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" 
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda 
6.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym 
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
6.3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.  
6.4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do danego wykonawcy.  
6.5. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.:  
A. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  
B. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego 
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  
C. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10  
D. włączona obsługa JavaScript,  
E. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
F. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,  
G. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.  
H. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
A. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 
internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,  
B. zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem podanym w pkt.13.5  
C. Rekomendacje zamawiającego  
D. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, xlsx, ze szczególnym wskazaniem na 
format .pdf  
E. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z, 
rar,  
F. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247) 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie.  
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G. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi 
max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu 
osobistego, który wynosi max 5MB.  
H. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający 
zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich 
podpisem kwalifikowanym PAdES.  
I. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.  
J. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 
weryfikacji plików.  
K. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego 
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  
L. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza 
“Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.  
Ł. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  
M. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.  
N. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  
O. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików. 
P. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  
R. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością 
odrzucenia oferty w postępowaniu.  

 
14. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  
 
W kwestiach proceduralnych:  
Przemysław Grudnowski, Marcin Kozłowski  
Urząd Gminy Stawiguda  
Ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda  
e-mail: przetargi@stawiguda.pl  
tel.: 89 512 62 02  
 
W kwestiach merytorycznych:  
 
Marcin Szlitkus  
Prospero – Invest Broker (Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego działający na podstawie pełnomocnictwa 
brokerskiego)  
Ul. Jarzębinowa 3, 11-036 Sząbruk  
e-mail: marcin@prospero-invest.pl  
tel.: 697 998 997  
 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
 
1. Termin związania ofertą upływa 09.11.2022 r.  
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w dokumentach zamówienia, 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 (art. 307 ust. 2 Ustawy).  
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 Ustawy, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 307 ust. 3 
Ustawy).  

 
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  
 
Zamawiający nie wymaga wadium.  
 
17.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
 
1. Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty oświadczenia 
i załączniki o których mowa w SWZ Zamawiającego;  
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią załączniki do SWZ i zgodnie z wymaganiami 
SWZ;  
3. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić formularz ofertowy, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe 
strony; 
4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z Ustawą oraz z wymogami SWZ;  
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,.  
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ;  
7. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej – w tym przypadku zamawiający rekomenduje następujący 
format przesyłanych danych: .doc, .docx, .pdf.  
8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej (tj. w postaci 
elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
9. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, koasekuracja) 
podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.  
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 218 ust. 1 Ustawy);  
11. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, 
kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie 
przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu 
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 
podsumowania).  
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;  
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z 
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wszelkie informacje które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w sposób określony w pkt 12.4. SWZ.  
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art.222 ust.5 Ustawy.  

 
18. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.  
 
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SWZ i powinna zawierać następujące 
oświadczenia i dokumenty:  

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ 
2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 

ofertę, ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

niepodleganiu wykluczenia z postępowania- załącznik nr 1 do SWZ 
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy  

z Wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 
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5) 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. Poprzez oryginał 
należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym 
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  
3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź podpisem 
kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien 
złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający 
zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.  
4. Po wypełnieniu „Formularza składania oferty lub wniosku” i dołączenia wszystkich wymaganych załączników 
należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty 
poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została  zaszyfrowana i złożona. 
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 
lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania  
z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert (np. na skutek złożenia oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę  
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 Ustawy.  

 
9. Termin składania ofert.  
Oferty należy składać do dnia 11.10.2022 r. do godz. 09:45  
 
19. TERMIN OTWARCIA OFERT.  
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2022 r. o godz. 09:50  
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii.  
Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 
20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PO OTWARCIU OFERT.  
 
1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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.  
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda
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złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych  
 
21.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  
 
1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za odpowiednią część zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania 
zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.  
4. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach 
ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania 
ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena 
łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych 
obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy poprawia omyłki 
w ofercie. 
5. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po 
przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku 
jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.  
6. W celu prawidłowego określenia ceny Wykonawca winien w pierwszej kolejności wypełnić w formularzu 
ofertowym tabelę dotyczącą cen za poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Następnie Wykonawca winien określić cenę 
łączną za cały okres obowiązywania umo wy jako sumę składek wykazanych w wyżej wymienionej tabeli.  
7. Do ceny oferty za zamówienie podstawowe nie należy wliczać wartości opcji.  
UWAGA: W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena odrębnie za każdą część 
zamówienia oraz spełnienie wymagań dodatkowych.  
8. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. Na dzień 
ogłoszenia obowiązująca jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
 Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku: 
(…) 
37) usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych  
i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów 
ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów 
ubezpieczenia i umów reasekuracji; 

 
 
22.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZANIA OFERT.  
 
Kryterium oceny ofert:  
 
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA.  
 
A. Cena łączna ubezpieczenia – 60%  

B. Klauzule dodatkowe – 40%  
 
A. Cena łączna oferty – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego 
postępowania.  
 
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:  
 

C min  



 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

An = ------------------------------ x 100pkt x Wp  
C n  

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A  
n – numer oferty  
Cmin. – cena oferty najtańszej uzyskana wśród badanych ofert  
Cn – cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie n  
Wp – waga procentowa dla kryterium „Cena łączna ubezpieczenia”  
 
B. Klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za akceptacje tj. włączenie do oferty 
dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową:  
 
Wykonawcy za akceptację klauzul dodatkowych otrzymają punkty zgodnie z poniższym schematem:  
Klauzule o nr od 1 do 29 – stanowią część obligatoryjną  
 
Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od 1 
do 29 spowoduje odrzucenie oferty.  
 
Klauzule o nr od 30 do 34 – stanowią cześć fakultatywną; dodatkowo punktowaną zgodnie z poniższym 
wykazem. Nazwa klauzuli 

 
Nazwa klauzuli Uwagi 

Klauzula 30. Zwiększenia limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów 7 pkt. 

Klauzula 31. Klauzula funduszu prewencyjnego 6 pkt. 

Klauzula 32. Klauzul zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia 9 pkt. 

Klauzula 33. Transportowania 10 pkt. 

Klauzula 34. Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla konsekwencji opadów śniegu 8 pkt. 

 
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:  
 

Pn  

Bn = ------------------------------ x 100pkt x Wp  
Pmax  

Bn – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B  
n – numer oferty  
Pn – łączna liczba punktów przyznanych za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych 
ofert  
P max – maksymalna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert  
Wp – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe”  
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium będzie posługiwał 
się następującym wzorem:  
 

WonI = An + Bn  
 

WonI – łączna ilość punktów uzyskanych za realizację I części zamówienia.  
W kryterium WonI, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich 
klauzul dodatkowych).  
 
Zamówienie publiczne w części I zamówienia zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę 
punktów na podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty.  
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UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul obligatoryjnych, odbiegających na niekorzyść od 
treści zawartej w SWZ, oferta zostanie odrzucona. 
 
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA.  
 
C. Cena łączna ubezpieczenia – 60%  
D. Klauzule dodatkowe – 40%  
 
A. Cena łączna oferty – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego 
postępowania.  
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:  
 

C min  

An = ------------------------------ x 100pkt x Wp  
C n  

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A  
n – numer oferty  
Cmin. – cena oferty najtańszej uzyskana wśród badanych ofert  
Cn – cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie n  
Wp – waga procentowa dla kryterium „Cena łączna ubezpieczenia”  
 
B. Klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za akceptacje tj. włączenie do oferty 
dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową:  
 
Wykonawcy za akceptację klauzul dodatkowych otrzymają punkty zgodnie z poniższym schematem:  
Klauzule o nr od 1 do 4 – stanowią część obligatoryjną  
 
Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od 1 
do 4 spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Klauzule o nr od 5 do 9 – stanowią cześć fakultatywną; dodatkowo punktowaną zgodnie z poniższym wykazem. 
 

Nazwa klauzuli Uwagi 

Klauzula 5. Klauzula funduszu prewencyjnego. 6 pkt. 

Klauzula 6. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia. 10 pkt. 

Klauzula 7. Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej. 8 pkt. 

Klauzula 8. Klauzula holowania bez limitu kilometrów. 8 pkt. 

Klauzula 9. Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego. 8 pkt. 

 
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:  

Pn  

Bn = ------------------------------ x 100pkt x Wp  
Pmax  

Bn – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B  
n – numer oferty  
Pn – łączna liczba punktów przyznanych za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych 
ofert 
 
P max – maksymalna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert  
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Wp – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe”  
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie 
posługiwał się następującym wzorem: 
 

WonII = An + Bn 
 
WonII – łączna ilość punktów uzyskanych za realizację II części zamówienia.  
W kryterium WonII, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich 
klauzul dodatkowych).  
UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul obligatoryjnych, odbiegających na niekorzyść od 
treści zawartej w SWZ, oferta zostanie odrzucona.  
Zamówienie publiczne w części II zamówienia zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę 
punktów na podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty. 
 
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA.  
 
C. Cena łączna ubezpieczenia – 80%  
D. Klauzule dodatkowe – 20%  
A. Cena łączna oferty – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego 
postępowania.  
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:  
 

C min  

An = ------------------------------ x 100pkt x Wp  
                        
C n  

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A  
n – numer oferty  
Cmin. – cena oferty najtańszej uzyskana wśród badanych ofert  
Cn – cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie n  
Wp – waga procentowa dla kryterium „Cena łączna ubezpieczenia”  
 
B. Klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za akceptacje tj. włączenie do oferty 
dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową:  
 
Wykonawcy za akceptację klauzul dodatkowych otrzymają punkty zgodnie z poniższym schematem:  
Klauzule o nr od 1 do 6 – stanowią część obligatoryjną  
 
Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od 1 
do 6 spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Klauzule o nr od 7 do 10 – stanowią cześć fakultatywną; dodatkowo punktowaną zgodnie z poniższym 
wykazem. 
 

Nazwa klauzuli Uwagi 

Klauzula 7. Klauzula funduszu prewencyjnego. 5 pkt. 

Klauzula 8. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia. 5 pkt. 

Klauzula 9. Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej. 5 pkt. 

Klauzula 10. Klauzula wynajmu statku powietrznego zastępczego 5 pkt. 
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Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:  
Pn  

Bn = ------------------------------ x 100pkt x Wp  
Pmax  

Bn – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B  
n – numer oferty  
Pn – łączna liczba punktów przyznanych za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych 
ofert 
 
P max – maksymalna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert  
Wp – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe”  
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie 
posługiwał się następującym wzorem: 
 

WonII = An + Bn 
 
WonII – łączna ilość punktów uzyskanych za realizację II części zamówienia.  
W kryterium WonII, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich 
klauzul dodatkowych).  
 
Zamówienie publiczne w części III zamówienia zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę 
punktów na podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty. 
 
23.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 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 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  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 24.1 ppkt 1, na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  
3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ustandaryzowany dokument zawierający 
informacje o produkcie ubezpieczeniowym, o którym mowa w art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o 
dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2019 poz. 1881) dla poszczególnych ubezpieczeń stanowiących przedmiot 
zamówienia wraz z OWU. Dokumenty te mogą zostać złożone w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego 
nośnika w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).  
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 
w pkt powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

 
24. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONIANIA UMOWY. 
  
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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25. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU.  
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 261 Ustawy.  

 
26. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.  
 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
2. Projektowane postanowienia umowy stanowią załączniki do SWZ.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454-455 Ustawy oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy. 

 
27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSUGUJĄCYCH WYKONAWCY.  
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:  
A. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;  
B. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;  
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  
7. Odwołanie wnosi się w terminie:  
A. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;  
B. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;  
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.  
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 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.  
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
A. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;  
B. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o wyniku postępowania. 
11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 
12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi 
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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28. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.  
 
Na podstawie 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 zwanego „RODO”, Urząd Gminy Stawiguda informuje o 
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani / Pana danych  osobowych jest Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 

adres mail:stawiguda@stawiguda.pl reprezentowana przez Wójta Gminy Stawiguda. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: 

iod@stawiguda.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

i jego archiwizacji. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 

art. 74 ustawy Pzp), oraz podmioty uprawnione na mocy prawa jak również umów, takie jak uprawnione organy 

kontrolne, czy też dostawcy narzędzi informatycznych wspierających proces zamówień publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  przy czym prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− 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. 

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora lub pisząc na adres: Urząd Gminy 

Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, a także drogą elektroniczną. 

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

mailto:stawiguda@stawiguda.pl
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12. Jednocześnie przypominamy 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 

29.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.  
 
Załącznik Nr 1 – Wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń  
Załącznik Nr 2 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego część I  
Załącznik Nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego część II  
Załącznik Nr 3a – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego część II 
Załącznik Nr 4 – Program ubezpieczenia  
Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia/Wykaz Majątku Zamawiającego  
Załącznik Nr 6 - Szkodowość  
 

 


