BZP.271.28.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 221 000 EURO
1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin zostało upoważnione, jako Zamawiający w rozumieniu
art.16 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1986), do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia pn.: „Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury”.
O ile w dalszej części SIWZ i w jej załącznikach jest mowa o zamawiającym lub ubezpieczającym/
ubezpieczonym, należy przez to rozumieć Miasto Będzin oraz podmioty wymienione w załączniku
nr 1 do niniejszej SIWZ.
Miasto Będzin
ul. 11 listopada 20
42-500 Będzin
NIP: 625-24-30-128; REGON: 276257446
strona internetowa: www.bedzin.pl
Adres do korespondencji:
Biuro Zamówień Publicznych pok. 115
Urząd Miejski w Będzinie
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
tel. 32 267 92 38
fax. 32 267 91 34
mail: przetargi@um.bedzin.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej
ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „Ubezpieczenie majątku i innych interesów
Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
KOD CPV:
66510000 - 8 usługi ubezpieczeniowe
66515100 - 4 usługi ubezpieczenia od ognia
66515400 - 7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66515000 - 3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516400 - 4 usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66516000 - 0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100 - 1 usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66514110 - 0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66512100 - 3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Będzin wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został
na trzy następujące części:
3.1.1. Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Będzin wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:
- od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- przedmiotów szklanych od stłuczenia,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych
5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób biorących udział w organizacji
imprez.
3.1.2. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
4)bezskładkowe ubezpieczenie Assistance (jeśli wykonawca takie posiada),
5) dodatkowe rozszerzone płatne ubezpieczenie Assistance

6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty,
a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona Karta.
3.1.3. Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych
Straży Pożarnych Miasta Będzin. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
3.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia.
3.3.Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował
ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1a, 1b i 1c, tj. w opisie
szczegółowym przedmiotu zamówienia.
3.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.2
i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy
na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie
mieścić się w okresie wykonywania zamówienia.
3.5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową
na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
3.6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które
wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych
w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
3.7.Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych
warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa.
Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych (teks jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm. ), w zakresie, w jakim
zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
3.8.Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który
jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki
organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie
będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

3.8.1.Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo
stosowanej.
3.9.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: „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 Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury”, dotyczący części I zamówienia;
Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów
mechanicznych Miasta Będzin”, 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 Miasta Będzin, dotyczący części
III zamówienia;

Załącznik nr 4: „Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul
dodatkowych”;
Załącznik nr 5: „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”;
Załącznik nr 7: „Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione
rezerwy)”.
3.10.W załącznikach nr 1a, 1b i 1c oraz nr 1d do niniejszej SIWZ został przedstawiony
majątek i ubezpieczane osoby wg stanu na dzień 31.08.2018 r. Wykonawca jest zobowiązany
do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.01.2019 r. mienia i osób wg stanu na dzień
31.12.2018 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanych, wg stawek jednostkowych
i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu
ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone
po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
Z uwagi na charakter świadczenia i wykonywanych czynności, które nie wyczerpują przesłanek
stosunku pracy w rozumieniu art. 22. § 1. kodeksu pracy Zamawiający nie wymaga zatrudnienia
osób na umowę o pracę.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
4.1.Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

4.2.W terminie wykonywania zamówienia polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres
roczny, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których
dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych
umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniami
dotyczącymi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance,
o których mowa w pkt. 4.3.
4.3.Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane na pełen roczny okres
ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia
po wygaśnięciu dotychczasowych umów.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1.Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust.
1b ustawy:
5.1.1.Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada

uprawnienia do prowadzenia

działalności

ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 999) w zakresie
ubezpieczeń objętych zamówieniem lub w przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej
niż przedmiotowe zezwolenie - inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczeń objętych
zamówieniem.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
7.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
spełniania warunku udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w części 5 SIWZ
do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 3 i nr 3a do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte
w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.2.W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy
(w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty
o których mowa zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
8.INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C–10E,
PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
8.1.Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 267 91 34)
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) – adres e-mail:
przetargi@um.bedzin.pl
8.2.Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego:
Biuro Zamówień Publicznych pok.115
Urząd Miejski w Będzinie
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
8.3.W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3, ust. 3a ustawy,
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić)
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom
wynikającym ze stosownych przepisów.

8.4.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.5.Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej www.bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r informacje dotyczące:
-kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
-ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
8.6.Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem:
www.bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r
8.7.Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami,
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Kierownik BZP Joanna Tomasik.
9.WADIUM
Dla wszystkich części zamówienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca, składając ofertę, jest związany złożoną ofertą począwszy od upływu terminu składania
ofert przez okres 30 dni.
11.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
11.1.Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym na druku lub według druku stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
11.2.Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11.3.Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
11.4.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.5.Cena oferty musi być podana w PLN.
11.6.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.7.Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

11.8.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji
zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21
października 2005r. sygn. III CZP 74 /05).
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.9.Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika nie podlega opłacie skarbowej.
12.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Urzędzie Miasta w Będzinie, ul.11 Listopada 20
w Biurze Zamówień Publicznych pok. 115 lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu)
na adres:
Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Zamówień Publicznych pok.115
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą
zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2018 r. godz. 9:00.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w pok. 101
w dniu: 30.11.2018 r. o godz. 11:00.

12.1.Otwarcie ofert jest jawne.
12.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
12.3.Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, oraz warunków płatności zawartych
w ofercie.
12.4.W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania.
12.4.1.Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą.
12.5.Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo
zamówień publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu.
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty,
zawarte są w art. 89 ustawy.
12.6.W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
12.7.Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
12.8.W przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, przetarg zostanie
unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych
w ustawie w art. 93 ust. 1.
12.9.Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej na stronie internetowej.
12.9.1.Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty,
będzie zawierało informacje o:
-wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano;
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
12.10.Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: Wykonawca winien złożyć
pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty / ofert (na adres UM Będzin
Biuro Zamówień Publicznych, pok.115, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20); Zamawiający
niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1.Cenę oferty na każdą wybraną część zamówienia należy obliczyć za pełen 24 miesięczny okres
zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1, 1a, 1b i 1c oraz nr 1d
do SIWZ (z wyjątkiem ubezpieczeń pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW, których
cenę oferty należy obliczyć za wszystkie 12 – miesięczne okresy ubezpieczenia, rozpoczynające się
w okresie zamówienia), z zastrzeżeniami Zamawiającego, o których mowa w części 4 SIWZ
dotyczącym terminu wykonania zamówienia.
13.2. Cenę oferty za ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów mechanicznych należy naliczyć
od podanej w załączniku Nr 1d do SIWZ sumy ubezpieczenia pojazdu zadeklarowanego
do ubezpieczenia AUTO CASCO. Cena oferty i suma ubezpieczenia danego pojazdu wykazanego
w załączniku Nr 1d do SIWZ będą podstawą wyliczania rocznej stawki taryfowej ubezpieczenia
AC, w sposób określony w § 10 pkt 4 wzoru umowy na część II zamówienia. Wobec obiektywnej
zmienności w czasie wartości pojazdów, składka za ubezpieczenie danego pojazdu w zakresie
AUTOCASCO zależna będzie od jego aktualnej wartości rynkowej na dzień wystawiania
dokumentu ubezpieczeniowego i wyliczana będzie w sposób określony w §10 pkt 5 wzoru umowy
na część II zamówienia.
13.3.Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty odnoszące się do całego cyklu życia produktu
i zapewnić wykonanie zamówienia zgodnie z podstawowymi zasadami ubezpieczeniowymi,
a w szczególności realności, pełności, pewności oraz szybkości wypłaty odszkodowań i świadczeń.
13.4. Cenę oferty należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
14.1.Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający będzie posługiwać się
następującymi kryteriami:
14.1.1. Część I zamówienia:
cena oferty – 60%
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%
14.1.2.Część II zamówienia
cena oferty – 60%
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%
14.1.3.Część III zamówienia
cena oferty – 60%

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%
14.2. Opis kryteriów:
14.2.1. Część I zamówienia
14.2.1.1. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość
punktów w kryterium „Cena oferty” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Cn =

Cena najtańszej oferty
--------------------------------------Cena oferty badanej

× Kp

× Wc

gdzie:
Cn – ilość punktów w kryterium „Cena oferty”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty”= 60%
14.2.1.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
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 w punktach
14.2.1.2.1. – 14.2.1.2.5.), zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie
będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie
wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, a pozostałe oferty
otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Pp =

Imp
--------------------------100 pkt

× Kp

× Wk

gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególnie fakultatywne”,
Imp – ilość „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” = 40%.
14.2.1.2.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu– 4 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 4 punkty


Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 5 punktów



Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 4 punkty



Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń w mieniu otaczającym

– 3 punkty


Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punkty

14.2.1.2.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 3 punkty



Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat

finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów
normatywnych) ze 100 000,00 zł do 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
– 5 punktów


Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubez-

pieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 5 punkty


Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem

300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 3 punktów


Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie

odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów


Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w związku z

gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów
o ochronie tych danych, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
– 4 punkty


Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 5 punkty

14.2.1.2.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego


Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyni-

ku innych cyber przestępstw – do limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym okresie ubezpieczenia – 4 punkty


Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punktów

14.2.1.2.4. 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 (progresywne ustalanie odszkodowania) – 3 punkty
−

Zwiększenie zwrotu kosztów leczenia do wysokości 60% sumy ubezpieczenia – 3 punkty

14.2.1.2.5. Pozostałe klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne


Przyjęcie podanej klauzuli funduszu preferencyjnego– 5 punktów



Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do sum ubezpieczenia przedmiotu

ubezpieczenia – 4 punktów


Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 4 punkty



Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty



Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty



Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia

w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 2 punktów


Zwiększenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do wysokości sum ubezpieczenia za

szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku – 3 punkty


Zwiększenie do kwoty 20 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycz-

nego pokrycia (limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 6 punktów
14.2.2. Część II zamówienia
14.2.2.1. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cn =

Cena najtańszej oferty
--------------------------------------Cena oferty badanej

× Kp

× Wc

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60%
14.2.2.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
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 nie będą przyznawane.

Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie
wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, a pozostałe oferty
otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Pp =

Imp
--------------------------100 pkt

× Kp

× Wk

gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególnie fakultatywne”,
Imp – ilość „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” = 40%


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 – 20 punktów


Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpiecze-

nia -15 punktów


Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 15 punktów



Przyjęcie podanej klauzuli funduszu preferencyjnego w wysokości 5% płaconej składki

– 10 punktów
14.2.3. Część III zamówienia
14.2.3.1. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cn =

Cena najtańszej oferty
---------------------------------------

× Kp

× Wc

Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60%
14.2.3.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
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 nie będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie
wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, a pozostałe oferty
otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Pp =

Imp
--------------------------100 pkt

× Kp

× Wk

gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególnie fakultatywne”,
Imp – ilość „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” = 40%


Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów



Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 5 nowych członków Ochotniczej Straży Po-

żarnej w 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 - 20 punktów


Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, bę-

dącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji (za akcję uważa się również zabezpieczenie wyścigów kolarskich, biegów ulicznych, zawodów sportowych, uroczystości państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach ratow-

nictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, szkolenia, udziału w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach w jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy, realizacji zadań statutowych lub innych na pisemne lub ustne polecenie,
pobytu na terenie remizy oraz w drodze do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych
miejsc do kwoty 100,00 zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – 20 punktów


Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdro-

wiu w wysokości 3% sumy ubezpieczenia – 25 punktów
14.3. Wynik oceny ofert
14.3.1. Część I zamówienia
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i
ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne” (Pp).
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która
otrzyma największą łączną ilość punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
14.3.2. Część II zamówienia
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i
ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne” (Pp).
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która
otrzyma największą łączną ilość punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
14.3.3. Część III zamówienia
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i
ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne” (Pp).
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która
otrzyma największą łączną ilość punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
15.1.W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną przed podpisaniem umowy
Wykonawcy muszą dostarczyć umowę regulującą współpracę.
15.2. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany
do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania od brokera
ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis przed 01.01.2019 r.
Wykonawca

jest

zobowiązany

do

wystawienia

do

dnia

31.12.2018 r.

noty

pokrycia

ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia
w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.01.2019 r. Nota pokrycia
ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów
ubezpieczeniowych. W przypadku nie uprawomocnienia się wyników postępowania do dnia
31.12.2018 r. Wykonawca do dnia 31.12.2018 r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe
przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.01.2019 r.
15.3.Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz
zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej oraz instytucji kultury.
16.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla wszystkich części zamówienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
17.1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, na warunkach
będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzory umów – załącznik 6, 6a i 6b
do SIWZ.
17.2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa wyżej, jeśli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności

zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok
lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
17.3.Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia wykonawcy, aby zawarł
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych odpowiednio
we wzorach, stanowiących załączniki nr 6, 6a i 6b do SIWZ.
17.4. Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określona została we wzorach umów
stanowiących załączniki nr 6, 6a i 6b do SIWZ.
18.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
18.1. Wykonawcy, a także 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 przepisami ustawy.
18.1.1.Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
18.2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art.179 – 198g ustawy).
18.3. Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej:
18.3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.3.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.3.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.3.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w SIWZ.
18.3.5. Odwołanie wnosi się:

18.3.5.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w SIWZ, albo w terminie
10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.
18.3.5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub SIWZ na stronie internetowej.
- odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.3.5.1. i 18.3.5.2. 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.
18.3.6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
18.3.6.1.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje, interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
18.3.7. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania.
19. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na wybrane
lub wszystkie części zamówienia. Przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną
ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych
w niniejszej specyfikacji części w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania z pakietów
poszczególnych pozycji.

20.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.
21. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH
NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.
22. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
23. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ

W WALUTACH

OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
24. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. DIALOG TECHNICZNY
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.
26. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem
zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).
27. INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ WRAZ Z
OFERTĄ
27.1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według
druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.
27.2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika
z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Dokument wymieniony w części 27 pkt 27.2. SIWZ może być przedstawiony w formie
oryginału, czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę
lub notarialnie poświadczonej kopii.
28. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ
DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW
28.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
28.2.Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z umowy podmiotów składających
wspólnie ofertę albo z dokumentu pod taką samą nazwą.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
28.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza,
iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
28.4.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
28.5.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
28.6.Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu
podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy – o ile jest znany. Należy w tym celu wypełnić
odpowiednio formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku, gdy

Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać
w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt
niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi
tj. bez udziału podwykonawców.
28.7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
28.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

29.PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE
29.1.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 (podstawy fakultatywne, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej

przestępstwem

lub

przestępstwem

skarbowym,

zadośćuczynienie

pieniężne

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
29.2.W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do
złożenia dowodów.

29.3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.
30.OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
30.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
30.2.Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
30.3.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim
przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej www.bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r
30.4.Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
30.5.Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:
www.bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też
wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także
pod wskazanym wyżej adresem internetowym.
Postępowanie prowadzi Komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Będzina.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził w dniu 19.11.2018 r.
PREZYDENT MIASTA
ŁUKASZ KOMONIEWSKI

Wykaz załączników do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących
jej integralną część
Załącznik nr 1: 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 Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury, 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 Miasta Będzin, 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 Miasta Będzin,
dotyczący części III zamówienia;
Załącznik nr 1d: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II
zamówienia;
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3a: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul
dodatkowych.
Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne.
Załącznik nr 6: Wzór umowy dotyczący części I zamówienia
Załącznik nr 6a: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia
Załącznik nr 6b: Wzór umowy dotyczący części III zamówienia
Załącznik nr 7: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy).
Załącznik nr 8: Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO.

BZP.271.28.2018

Załącznik nr 2

….......................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy….................................................................................................................
Siedziba….....................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
…...................................................................................................................................................
tel./fax…............................................................ e-mail….............................................................
Regon. …..........................................................NIP…..................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i
innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
oferuję dla:
A. Części I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Będzin
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za
cenę łączną:
…........................................... PLN
słownie złotych: ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm./
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ.

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
Lp.

Zakres zamówienia

1

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

3

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych

5

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Składka za
cały okres zamówienia

Składka łączna za cały okres zamówienia w zł
(suma pozycji 1,2,3,4,5)

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I
zamówienia
Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu– 4 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 4 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 5 punktów

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 4 punkty

Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń w mieniu otaczającym –
3 punkty
Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punkty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 3 punkty

Akceptacja

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat
finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych
lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe – 5 punktów
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia
ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 5 punkty
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem
300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 3 punktów

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie
odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w związku
z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących
przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe – 4 punkty
Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 5 punkty
Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków
Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku
innych cyberprzestępstw – do limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia – 4 punkty
Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punktów

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych
Przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego
25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym
dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania) –
3 punkty
Zwiększenie zwrotu kosztów leczenia do wysokości 60% sumy ubezpieczenia – 3 punkty

Pozostałe klauzule dodatkowe
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu preferencyjnego– 5 punktów
Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do sum ubezpieczenia przedmiotu
ubezpieczenia – 4 punktów
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 4 punkty

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty
A.
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 2 punktów
Zwiększenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do wysokości sum ubezpieczenia za szkody, w tym
zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami
w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone
otwory dachowe lub inne elementy budynku – 3 punkty

Zwiększenie

do kwoty

automatycznego

pokrycia

20 000 000,00 zł
(limit

wspólny

bezskładkowego
w

ubezpieczeniu

limitu
mienia

w

klauzuli
i

sprzętu

elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 6 punktów

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub
postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub
postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub
„Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia
szczególnego.
UWAGA:
W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż
podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych.
B. Części II zamówienia - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Będzin”
wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, za cenę łączną:
…........................................... PLN
słownie złotych: ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm./
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ.
FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
lp.
1

Zakres zamówienia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Składka za
24 miesiące w zł

2

Ubezpieczenie Auto Casco

3

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców
i pasażerów

4

Ubezpieczenie Assistance rozszerzone

Składka łączna za cały okres zamówienia w zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące

Akceptacja

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 – 20 punktów
Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia -15 punktów
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 15 punktów
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu preferencyjnego w wysokości 5% płaconej składki
– 10 punktów

C. Część III zamówienia - „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków
Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Będzin” wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:
…........................................... PLN
słownie złotych: ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm./
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ.

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
Lp.

Składka za
24 miesiące w zł

Zakres zamówienia

1

Następstwa nieszczęśliwych
wariant imienny

wypadków

członków

OSP

–

2

Następstwa nieszczęśliwych
wariant grupowy bezimienny

wypadków

członków

OSP

–

3

Następstwa nieszczęśliwych
wariant grupowy bezimienny

wypadków

członków

MDP

–

Składka łączna za cały okres zamówienia w zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne,
dotyczące części III zamówienia
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów

Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 5 nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej
w 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 - 20 punktów
Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego
następstwem nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji (za akcję uważa się również
zabezpieczenie wyścigów kolarskich, biegów ulicznych, zawodów sportowych, uroczystości
państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału
w pokazach ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, szkolenia, udziału
w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach
w jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy, realizacji zadań statutowych
lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze
do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc do kwoty 100,00 zł za każdy
dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu
ubezpieczenia – 20 punktów
Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu
w wysokości 3% sumy ubezpieczenia – 25 punktów

Oświadczamy, że:

Akceptacja

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń,
1) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania

i złożenia oferty,
2) uważamy się

związani

niniejszą

ofertą

przez okres

wskazany

przez Zamawiającego

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki zawarcia umowy

oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i wyrażamy gotowość realizacji zamówienia
zgodnie z SIWZ i umową,

5) zamierzamy*/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom usług, objętych przedmiotem zamówienia;
* niepotrzebne skreślić

zamierzamy powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom następujący zakres usług, objętych
przedmiotem zamówienia (wypełniają Wykonawcy, którzy deklarują taki zamiar):

Lp.

Powierzany podwykonawcom zakres usług
ubezpieczeniowych

Podwykonawca (firma)

6) wyrażamy zgodę na:
a) ratalną (kwartalną) płatność składki,
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności
c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń i ryzyk wymienionych w załącznikach do SIWZ,
d) na wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok; w takim przypadku składka roczna rozliczana będzie „co
do dnia” za faktyczny okres ochrony - nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy
ubezpieczeniowej.
7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8) Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), przedstawioną przez zamawiającego w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczamy, że (dotyczy wyłącznie Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)
1)

statut reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewiduje,

że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa;
1)

w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń

wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu, jako osobie niebędącej
członkiem towarzystwa;
2)

zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 999) Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania strat
towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

Rodzaj Przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję, w przypadku
Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno)
⃞

Mikroprzedsiębiorstwo

⃞

Małe przedsiębiorstwo

⃞

Średnie przedsiębiorstwo

⃞ Duże przedsiębiorstwo
Zaznaczyć rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną
należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno):
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki
Ubezpieczenia i szczególne warunki ubezpieczenia: (należy wpisać wszystkie ogólne i szczególne warunki

z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na
dzień składania oferty)
Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych i szczególnych
Lp.

warunków ubezpieczenia oraz aneksów do tych warunków, mających

Data zatwierdzenia
przez Zarząd Wykonawcy

zastosowanie do niniejszego zamówienia
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ZK, Assistance)

Ubezpieczenie NNW OSP

Zastrzeżenie:
Załączniki nr ……………………………….…………………………. nie mogą być udostępnione, ponieważ
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

.....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

BZP.271.28.2018

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Siedziba........................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

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

oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w części 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….………………….., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

BZP.271.28.2018

Załącznik nr 3a

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Siedziba........................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

.......................................................................................................................................................
oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
…………….………………….., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
(procedura sanacyjna - samooczyszczenie)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………, dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

BZP.271.28.2018

WZÓR UMOWY dotyczący części I zamówienia

Załącznik nr 6

Umowa o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

UMOWA Nr…………..
Zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy następującymi Stronami:
Miastem Będzin z siedzibą w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20 posiadającym REGON: 276257446 NIP: 6252430128
reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
zwanym dalej w tekście umowy “Zamawiającym”
a: …......................................
mającym siedzibę: …................................................
posiadającym: REGON : ….............................. NIP: …..........................
zwanym dalej “Wykonawcą”.
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury”. Część I zamówienia: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta
Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury została zawarta umowa
o następującej treści:
Postanowienia ogólne
§1
Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §5, z najwyższą starannością,
zgodnie z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.
§3
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie

umowy

może

zagrozić

istotnemu

interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§4
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego,
w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych
w SIWZ;
1.2. zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania
ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu

lub

wysokości

składki

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
1.3. w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2, Strony umowy zobowiązane są do
podjęcia następujących działań:
a)

Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających

przedmiotowe zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie
zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:



szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę,


przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz

założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę
(do wglądu) lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;
b)w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji
lub dokumentów;

c)Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres
właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy;
d)Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających
przedmiotowe zmiany, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy;
wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian przepisów;
e)przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit. d, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do
oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający
w wezwaniu; zapisy lit. b i c stosuje się odpowiednio z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w
każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiającego;
f)jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – f zostanie wykazane, że zmiany
przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony umowy
zawrą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w
kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami zmian
przywołanych wyżej przepisów;
1.4. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki
organizacyjnej lub instytucji kultury, albo rozwiązania jednostki organizacyjnej lub instytucji
kultury objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku
przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień
klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia),
zgodnie z zasadami określonymi w §10 niniejszej umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy;
1.5. zmiany formy prawnej

jednostek

organizacyjnych lub

instytucji kultury objętych

zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego; nowopowstały
podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji
umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów
na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil
działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe
i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń
uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu

składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i zasadami
określonymi w § 10 niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.6. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zmian opisanych w pkt 1.1 i 1.4, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy
ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia,
b)wzrostu albo spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego systemem
sum

stałych

(odpowiednio

proporcjonalne

zwiększenie

wynagrodzenia

Wykonawcy

z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot przez Wykonawcę
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w §10 niniejszej
umowy),
c)wyczerpania sumy ubezpieczenia w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem
pierwszego ryzyka, wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
(zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzgodnienia z Wykonawcą uzupełnienia
sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub sumy gwarancyjnej w
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i jego kosztu).
2.Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności,
określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:
2.1.zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres,
w szczególności

możliwość

zmiany

wysokości

wynagrodzenia

Wykonawcy

i charakter

oraz warunki wprowadzenia zmian;
2.2.zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług ubezpieczeniowych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
następujące warunki:
a)

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego,
c)

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie;
2.3.zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

2.4.Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
1) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1,
2)

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy;
3)

w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

podwykonawców;
2.5.zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
2.6.łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3.W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1, 2.3 i 2.6, zmiany postanowień umownych nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy.
4.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1.4 i 1.6 lit. a-b oraz 2, jest złożenie
wniosku przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia
i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych), a w przypadku pozostałych zmian
złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę
wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków
ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych).
5.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6.Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1.1 – 2.6, muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
Przedmiot i zakres zamówienia
§5
1.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta

Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
1)ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:


od kradzieży z włamaniem i rabunku,



przedmiotów szklanych od stłuczenia,

2)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

4)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych,
5)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób biorących udział w organizacji
imprez.
2. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa
w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy
pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
2.1.Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo
stosowanej.
Warunki wykonania zamówienia
§6
Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia.
§7
Wykonawca:
1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach
oraz prowadzoną działalność przez jednostki organizacyjne,
1) przyjmuje warunki obligatoryjne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione
w załącznikach do SIWZ,
2) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także
zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona
ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny
będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą
postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
3) gwarantuje niezmienność stawek taryfowych rocznych za ubezpieczenie mienia systemem sum
stałych oraz składek rocznych za ubezpieczenie mienia systemem pierwszego ryzyka
i za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres
wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny
oferowanej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego z uwagi na
zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia,
5) akceptuje wystawianie polis w ubezpieczeniach dobrowolnych na okres krótszy niż 1 rok,
z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych
ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy,

6) zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego o każdej decyzji
odszkodowawczej.
Termin wykonania zamówienia
§8
1.Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
2.Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane w terminie wykonania zamówienia na okres roczny,
z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty
ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów
do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia.
Forma wykonania zamówienia
§9
1. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk systemem sum
stałych oraz sprzętu elektronicznego od szkód materialnych będą wystawiane indywidualnie
na poszczególne jednostki organizacyjne i podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym
będą ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych
tj. ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych/ adaptacyjnych/, środków niskocennych, zbiorów
bibliotecznych, gotówki i innych środków pieniężnych mienia pracowniczego oraz pozostałych
przedmiotów ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka, ubezpieczenia mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej i dodatkowego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemem
pierwszego ryzyka wystawione zostaną na Zamawiającego, który tym samym będzie
ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy te, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne
Zamawiającego ujęte w postępowaniu, zostaną wystawione dla każdego rodzaju ubezpieczenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni
od otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis
przed dniem 01.01.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 31.12.2018 r. noty
pokrycia

ubezpieczeniowego,

gwarantującej

bezwarunkowo

i

nieodwołalnie

wykonanie

zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.01.2019 r. Nota
pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych
dokumentów ubezpieczeniowych.
3.

Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie

poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
każdorazowo

składał

będzie

broker

ubezpieczeniowy

działający

w

imieniu

zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej – Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu.

i na rzecz

Składka i stawki ubezpieczeniowe
§10
1.

Łączna cena (składka) za 24-miesięczny okres zamówienia stanowi sumę składek za rodzaj

i wartość przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, zaoferowanych
przez Wykonawcę w formularzu cenowym zawartym w formularzu ofertowym.
2.

Łączna składka za 24-miesięczny okres zamówienia wynosi: …………. (słownie złotych:

……………………………………………………), z zastrzeżeniem możliwych zmian, określonych
w SIWZ i w niniejszej umowie.
3.

Składki za poszczególne rodzaje i wartości majątku stanowią podstawę obliczania rocznych

stawek taryfowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres ubezpieczenia
we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
4.

Roczne stawki taryfowe wyliczane będą wg wzoru:

składka ofertowa roczna za ubezpieczenie danego przedmiotu ubezpieczenia
-------------------------------------------------------------------------------------------suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia

x 100%

5.Obliczone w sposób określony w pkt 4 obowiązujące stawki taryfowe ubezpieczenia mienia
stanowią podstawę naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku
ubezpieczeń na okres krótszy od 1 roku, w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wg wzoru:
ilość dni
stawka taryfowa roczna × suma ubezpieczenia × -----------------365
6.Określony w punkcie 5 sposób wyliczenia składki nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, w którym należna składka za okres krótszy od pełnych 12 miesięcy rozliczona zostanie
„co do dnia” wg wzoru:

składka roczna ×

ilość dni
-----------------365

§11
Podwykonawcy

1.

Wykonawca oświadcza, że całość usługi ubezpieczeniowej objętej zamówieniem w niniej-

szej części I zamówienia wykona siłami własnymi.
albo
Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom
następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia w części I:

Lp.

Powierzany podwykonawcom zakres
usług ubezpieczeniowych

Podwykonawca (firma)

i (o ile były mu znane takie dane przed przystąpieniem do wykonania zamówienia) podał wskazane
poniżej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w te usługi:
……………………………………………………………………………………………………
2.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
3.Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Warunki płatności
§12
1.

Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych

ratach kwartalnych.
2.

Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.

3.

Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach,

których ilość zostanie uzgodniona indywidualnie.
4.

Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy

określony w dokumentach ubezpieczeniowych.
RODO
§ 13

1.Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją
umowy.
2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz.1000).
2.Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
2)

zapewni

wystarczające

gwarancje

wdrożenia

odpowiednich

środków

technicznych

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
3) w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało
wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Postanowienia końcowe
§14
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
-specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§15
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie mają
zastosowanie postanowienia następujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i szczególnych
warunków ubezpieczenia (wymienić wszystkie warunki ogólne i szczególne z datami zatwierdzenia
przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania
przez Wykonawcę oferty):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..,

których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres wykonywania zamówienia
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 999)
i kodeksu cywilnego.
§16
Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą,
nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.
§17
Spory wynikające z niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§18
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa
Unii Europejskiej.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie oryginału, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

BZP.271.28.2018

WZÓR UMOWY dotyczący części II zamówienia

Załącznik nr 6a

Umowa o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO
UMOWA Nr…………..
Zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy następującymi Stronami:
Miastem Będzin z siedzibą w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20 posiadającym REGON: 276257446 NIP: 6252430128
reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
zwanym dalej w tekście umowy “Zamawiającym”
a: …......................................
mającym siedzibę: …................................................
posiadającym: REGON : ….............................. NIP: …..........................
zwanym dalej “Wykonawcą”.
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury”. Część II zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Będzin przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - została zawarta umowa o następującej
treści:
Postanowienia ogólne
§1
Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §5, z najwyższą starannością,
zgodnie z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.
§3
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie

umowy

może

zagrozić

istotnemu

interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§4
1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej

umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1.

zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w

przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego

oraz

ustawy

z

dnia

22.05.2003

r.

o

ubezpieczeniach

obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, w
zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w
SIWZ;
1.2.

zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania
ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu

lub

wysokości

składki

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
1.3. w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2, Strony umowy zobowiązane są do
podjęcia następujących działań:
a)

Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających

przedmiotowe zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie
zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:


szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę,


przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz

założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę
(do wglądu) lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;
b)w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji
lub dokumentów;

c)Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres
właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy;
d)Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających
przedmiotowe zmiany, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy;
wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian przepisów;
e)przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit. d, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do
oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający
w wezwaniu; zapisy lit. b i c stosuje się odpowiednio z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w
każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiającego;
f)jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – f zostanie wykazane, że zmiany
przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony umowy
zawrą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w
kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami zmian
przywołanych wyżej przepisów;
1.4.

zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki

organizacyjnej lub instytucji kultury, albo rozwiązania jednostki organizacyjnej lub instytucji
kultury objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku
przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień
klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia),
zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy;
1.5.

zmiany formy prawnej jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury objętych

zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego; nowopowstały
podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji
umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów
na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil
działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe
i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń
uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu

składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i zasadami
określonymi w §10 niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.6.

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)zmian opisanych w pkt 1.1 i 1.4, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy
ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b)wzrostu albo spadku ilości lub wartości ubezpieczonych pojazdów mechanicznych (odpowiednio
proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy).
2.Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności,
określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:
2.1.zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres,
w szczególności

możliwość

zmiany wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy i

charakter

oraz warunki wprowadzenia zmian;
2.2.zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług ubezpieczeniowych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
następujące warunki:
a)

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub

technicznych,

w szczególności

dotyczących

zamienności

lub

interoperacyjności

usług,

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
a)

zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie

kosztów dla Zamawiającego,
b)

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie;
2.3.zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2.4.Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a)

na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1,

b)

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy;

c)

w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

podwykonawców;
2.5.zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
2.6.łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3.W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1, 2.3 i 2.6, zmiany postanowień umownych nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy
4.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1.3 i 1.6 lit. a-b oraz 2, jest złożenie
wniosku przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia
i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych), a w przypadku pozostałych zmian
złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę
wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków
ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych).
5.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6.Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1.1 – 2.6, muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
Przedmiot i zakres zamówienia
§5
1.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Będzin. Zakres

zamówienia obejmuje:
1.1.1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
1.1.2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
1.1.3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
1.1.4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada),
1.1.5) rozszerzone odpłatne ubezpieczenie assistance (jeśli będzie miało zastosowanie),
1.1.6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty,
a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona Karta.
2.Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa
w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy
pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

2.1.Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo
stosowanej.
Warunki wykonania zamówienia
§6
Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.
§7
Wykonawca:
1.

przyjmuje warunki obligatoryjne poszczególnych rodzajów ubezpieczeń,

2.

gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także

zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona
ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny
będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w
zakresie jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ,
3.

gwarantuje niezmienność

stawek

taryfowych rocznych

za ubezpieczenie

pojazdów

mechanicznych od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO oraz za ubezpieczenie NNW kierowcy
i pasażerów, a także składek rocznych za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonania zamówienia
i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4.

akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny

ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia,
5.

akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia

za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania
składki minimalnej z polisy,
6.

zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego o każdej decyzji

odszkodowawczej
Termin wykonania zamówienia
§8
1.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

2.

Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane na pełen roczny okres
ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia
po wygaśnięciu dotychczasowych umów.

Forma wykonania zamówienia
§9
1.

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki

organizacyjne posiadające pojazdy mechaniczne i podpisywane przez ich kierowników, którzy tym
samym będą ubezpieczającym i płatnikiem składki.
2.

Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis na wniosek brokera ubezpieczeniowego

przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej każdego pojazdu. W razie niemożliwości wystawienia
polis

przed

dniem

01.01.2019 r.

dla

pojazdów,

których

ubezpieczenie

rozpoczyna się

od 01.01.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 31.12.2018 r. noty pokrycia
ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w
zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.01.2019 r. oraz certyfikatów
potwierdzających

obowiązkowe

ubezpieczenie

OC

każdego

pojazdu.

Nota

pokrycia

ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów
ubezpieczeniowych.
3.

Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie

poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy - Inter-Broker. Sp. z o.o. w Toruniu.
Składka i stawki ubezpieczeniowe
§10
1.

Łączna cena (składka) za 24-miesięczny okres wykonywania zamówienia stanowi sumę

składek za rodzaj i wartość przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia,
zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym zawartym w formularzu ofertowym.
2.

Łączna składka za 24-miesięczny okres wykonywania zamówienia wynosi:......................

(słownie złotych: .........................................................................), z zastrzeżeniem możliwych
zmian, określonych w specyfikacji i w niniejszej umowie.
3.

Składki za poszczególne rodzaje i wartości pojazdów stanowią podstawę obliczania rocznych

stawek taryfowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres ubezpieczenia
we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
4.

Roczne stawki taryfowe w ubezpieczeniu AUTO CASCO oraz NNW kierowcy i pasażerów

wyliczane będą wg wzoru:
składka ofertowa roczna za ubezpieczenie AC danego pojazdu
------------------------------------------------------------------------------------------Suma ubezpieczenia AC danego pojazdu określona w zał. nr 1d do SIWZ

x 100%

składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW danego pojazdu
------------------------------------------------------------------------------------------suma ubezpieczenia NNW

x 100%

5.Obliczone w sposób określony w pkt. 4 i obowiązujące stawki taryfowe w ubezpieczeniu
AUTOCASCO i NNW kierowcy i pasażerów stanowią podstawę wyliczenia składki rocznej
za ubezpieczenie poszczególnych pojazdów w zakresie AUTO CASCO od sumy ubezpieczenia
ustalonej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego i NNW kierowców i pasażerów
oraz naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku rozliczeń
zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wg wzoru:
ilość dni
-----------------365
6.Określony w pkt. 5 sposób wyliczenia składki nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia
stawka taryfowa roczna ×

suma ubezpieczenia ×

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym należna składka do zwrotu składki
za niewykorzystany okres ubezpieczenia wyliczona zostanie, „co do dnia” wg wzoru:
składka roczna ×

ilość dni
-----------------365
§11
Podwykonawcy

1.Wykonawca oświadcza, że całość usługi ubezpieczeniowej objętej zamówieniem w niniejszej
części II zamówienia wykona siłami własnymi.
albo
1.

Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom

następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia w części II:

Lp.

Powierzany podwykonawcom zakres
usług ubezpieczeniowych

Podwykonawca (firma)

i (o ile były mu znane takie dane przed przystąpieniem do wykonania zamówienia) podał wskazane
poniżej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w te usługi:
……………………………………………………………………………………………………
2.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
3.Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Warunki płatności
§12
1.

Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych

ratach kwartalnych.
2.

Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.

3.

Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach,

których ilość uzgodniona zostanie indywidualnie.
4.

Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy,

określony w dokumentach ubezpieczeniowych.
RODO
§ 13
1.Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją
umowy.

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz.1000).
2.Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
2)

zapewni

wystarczające

gwarancje

wdrożenia

odpowiednich

środków

technicznych

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
3) w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało
wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Postanowienia końcowe
§14
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
-specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§15
W sprawach nie uregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie mają
zastosowanie postanowienia następujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i szczególnych
warunków ubezpieczenia (wymienić wszystkie warunki ogólne i szczególne z datami zatwierdzenia
przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania
przez Wykonawcę oferty):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..,
których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres wykonywania zamówienia
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 999),
ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 473) i kodeksu cywilnego.

§16
Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą,
nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.
§17
Spory wynikające z niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§18
1.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących

okoliczności:
1)zmiana została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,
2)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp;
3)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom,
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
2.W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

BZP.271.28.2018

WZÓR UMOWY dotyczący części III zamówienia

Załącznik nr 6b

Umowa o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO
UMOWA Nr…………..

Zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy następującymi Stronami:
Miastem Będzin z siedzibą w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20 posiadającym REGON: 276257446 NIP: 6252430128
reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
zwanym dalej w tekście umowy “Zamawiającym”
a: …......................................
mającym siedzibę: …................................................
posiadającym: REGON : ….............................. NIP: …..........................
zwanym dalej “Wykonawcą”.
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
Część III zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Będzin - przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
- została zawarta umowa o następującej treści:
Postanowienia ogólne
§1
Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §5, z najwyższą starannością,
zgodnie z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.
§3
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie

umowy

może

zagrozić

istotnemu

interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§4
1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej

umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1. zmiany

warunków

stanowiących

podstawę

udzielanej

ochrony

ubezpieczeniowej

w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia
wskazanych w SIWZ;
1.2. zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania
ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu

lub

wysokości

składki

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
1.3. w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2, Strony umowy zobowiązane są do
podjęcia następujących działań:
a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających
przedmiotowe

zmiany,

może

wystąpić

do

Zamawiającego

z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z
jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany te
mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w
szczególności:


szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę,


przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz

założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę
(do wglądu) lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;
b)w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji
lub dokumentów;

c)Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres
właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy;
d)Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających
przedmiotowe zmiany, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy;
wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian przepisów;
e)przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit. d, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do
oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający
w wezwaniu; zapisy lit. b i c stosuje się odpowiednio z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w
każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiającego;
f)jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – f zostanie wykazane, że zmiany
przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony umowy
zawrą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w
kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami zmian
przywołanych wyżej przepisów;
1.4. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a)zmian opisanych w pkt 1.1, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy
ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia,
b)wzrostu albo spadku ilości ubezpieczonych członków OSP lub jednostek OSP (odpowiednio
proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy);
2.Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności,
określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:
2.1.zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres,
w szczególności

możliwość

zmiany wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy i

charakter

oraz warunki wprowadzenia zmian;
2.2.zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług ubezpieczeniowych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
następujące warunki:

a)zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego,
b)zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego,
c)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
2.3.zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2.4.Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a)na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1,
b)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy;
c)w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
2.5.zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
2.6.łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3.W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1, 2.3 i 2.6, zmiany postanowień umownych nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy
4.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1.1 - 1.2 i 1.4 lit. a-b oraz 2, jest złożenie
wniosku przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia
i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych), a w przypadku pozostałych zmian
złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę
wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków
ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych).
5.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6.Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1.1 – 2.6, muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
Przedmiot i zakres zamówienia
§5
1.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta

Będzin. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa
w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy
pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
2.1.Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo
stosowanej.
Warunki wykonania
§6
Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.
§7
Wykonawca:
1) przyjmuje warunki wymagane wymienione w załącznikach do specyfikacji,
2)gwarantuje niezmienność składek jednostkowych rocznych wynikających ze złożonej oferty przez
cały okres wykonania zamówienia,
3)akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki systemem Pro Rata
Temporis za faktyczny okres ochrony wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą,
bez stosowania składki minimalnej z polisy,
4)akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej
z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych,
5)zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker sp. z o.o.
w Toruniu, o każdej decyzji odszkodowawczej.
Termin wykonania zamówienia
§8
1.Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020r.
2.Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane w terminie wykonania zamówienia na okres roczny,
z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty
ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia.

Forma wykonania zamówienia
§9
1.

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na Zamawiającego, który tym samym będzie

ubezpieczającym i płatnikiem składki.
2.Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca jest zobowiązany
do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania od brokera
ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis przed dniem 01.01.2019 r.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 31.12.2018 r. noty pokrycia
ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia
w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.01.2019 r. Nota pokrycia
ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów
ubezpieczeniowych.
3.Wnioski

o

wystawienie

dokumentów

ubezpieczeniowych

potwierdzających

zawarcie

poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz
zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej – Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu.
Składka i stawki ubezpieczeniowe
§10
1.

Łączna cena (składka) za 24-miesięczny okres wykonywania stanowi sumę składek

za ubezpieczenie NNW członków OSP, zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym
oferty.
2.

Łączna składka za 24-miesięczny okres wykonywania zamówienia wynosi:......................

(słownie złotych: .........................................................................), z zastrzeżeniem możliwych
zmian, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej umowie.
3.

Składki za poszczególne zakresy ubezpieczenia stanowią podstawę obliczania rocznych

składek jednostkowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres
ubezpieczenia.
4.
a)

Roczne składki jednostkowe w ubezpieczeniu NNW członków OSP wyliczane będą wg wzoru:
w ubezpieczeniu NNW członków OSP w zakresie I:

składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW członków OSP/MDP
----------------------------------------------------------------------------------------------ilość ubezpieczonych jednostek OSP/MDP
b)w ubezpieczeniu NNW członków OSP w zakresie II:
składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW członków OSP
-----------------------------------------------------------------------------------ilość ubezpieczonych członków OSP

5.Obliczone w sposób określony w pkt. 4 i obowiązujące składki jednostkowe roczne ubezpieczenia
NNW członków OSP stanowią podstawę naliczania składek zgodnie z formułą „Pro Pata Temporis”
za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń na okres krótszy od 1 roku, w
przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia,
wg wzoru:
a)

w ubezpieczeniu NNW jednostek OSP w zakresie I:
składka jednostkowa roczna ×

ilość jednostek ×

ilość miesięcy
-----------------12

b)w ubezpieczeniu NNW członków OSP w zakresie II:
składka jednostkowa roczna ×

ilość członków OSP ×

ilość miesięcy
-----------------12

przy czym miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny.
§11
Podwykonawcy
1.Wykonawca oświadcza, że całość usługi ubezpieczeniowej objętej zamówieniem w niniejszej
części III zamówienia wykona siłami własnymi.
albo
1.

Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom

następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia w części III:

Lp.

Powierzany podwykonawcom zakres
usług ubezpieczeniowych

Podwykonawca (firma)

i (o ile były mu znane takie dane przed przystąpieniem do wykonania zamówienia) podał wskazane
poniżej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w te usługi:
……………………………………………………………………………………………………
2.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

3.Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Warunki płatności
§12
1.

Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych

ratach kwartalnych.
2.

Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.

3.

Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach,

których ilość uzgodniona zostanie indywidualnie.
4.

Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy,

określony w dokumentach ubezpieczeniowych.
RODO
§ 13
1.Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją
umowy.
2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz.1000).
2.Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
2)

zapewni

wystarczające

gwarancje

wdrożenia

odpowiednich

środków

technicznych

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

3) w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało
wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Postanowienie końcowe
§14
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
§15
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie mają
zastosowanie postanowienia następujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i szczególnych
warunków ubezpieczenia (wymienić wszystkie warunki ogólne i szczególne z datami zatwierdzenia
przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania
przez Wykonawcę oferty):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..,
których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres wykonywania zamówienia
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 999)
i kodeksu cywilnego.
§16
Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą,
nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.
§17
Spory wynikające z niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§18
1.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących

okoliczności:
1) zmiana została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa
Unii Europejskiej.
2.W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

BZP.271.28.2018

Załącznik nr 8
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury”
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych
przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Będzina z siedzibą
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20;
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:


pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bedzin.pl;



pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury”;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:


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



na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);



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(2);


prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.
(1)

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2)

Wyjaśnienie: 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.

