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Przetarg nieograniczony
o wartości powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO
pt.:
USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL
nr sprawy WNP/244/PN/2019
I.

TERMINY:
1. Ogłoszenie zamieszczono:
1.1 W siedzibie Zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2019 r.
1.2 Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2019 r.
2. Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu
3 kwietnia 2019 r.
Numer nadany przez UZP: 532914-N-2019
3. Termin i miejsce składania ofert:
Termin i miejsce składania ofert: 19 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00 –
w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław,
Kancelaria Jawna budynek nr 8 – pokój nr 9 (parter).
4. Termin i miejsce otwarcia ofert :
Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2019 r. do godz. 11.30 – w siedzibie
Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, budynek nr 7 – pokój
nr 0.25 (parter)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej także jako: SIWZ) z załącznikami w
formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. 7, pok. 2.19).
SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
https://www.awl.edu.pl/bip
II.
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.
Zamawiający:
Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
adres:

51-147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
Faks: 261-658-425
https://www.awl.edu.pl/bip
NIP 896 – 10 – 00 – 117, REGON: 930388062.

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Dorota SZYMAŃSKA - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-555;
e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp.
2.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39
– 46 Pzp.
3.
Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:
4.1. Ustawa Pzp;

III.
1.
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4.2. Ustawa zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1603)
4.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477);
4.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., poz.
2479);
4.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128);
4.6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz. 964
z późn. zm.);
4.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1127);
4.8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
4.9. Rozporządzenie
Ministra
Przedsiębiorczości
i
Technologii
zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 16 października 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1993);
4.10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
późn. zm.);
4.11. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 1360 z późn. zm.);
4.12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.);
4.13. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1830 z późn. zm).
4.14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.
zm.).
4.15. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.).
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiot zamówienia
CPV zamówienia:
Przedmiot główny - 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia pojazdów w tym: obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (OC), ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów
mechanicznych (NNW), ubezpieczenie AUTO-CASCO (AC), ubezpieczenie
ASSISTANCE (ASS).
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1.2 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym jego zakres i warunki
realizacji, dane dotyczące pojazdów oraz okresy obowiązującego ubezpieczenia
określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych
postanowieniach umowy, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowe informacje formalne i techniczne:
2.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
2.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.4 Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
2.5 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
2.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
2.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego
istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93
ust. 4 ustawy Pzp.
2.8 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem posiadania przez te podmioty
stosownych uprawnień. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1
ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
2.9 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
2.10 Zamawiający przewiduje wymagania określone w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj.
wymaga zatrudnienia na umowę o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób
wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, o ile nie są (będą)
wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej. Sposób zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, określenie tych czynności, sposób dokumentowania
zatrudnienia osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określono w
rozdz. XXIV SIWZ, natomiast sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono
w §11 istotnych postanowień umowy.
V.
MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
tj. 11 kwietnia 2019 r.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym
Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej.
4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian
wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym
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przekazano SIWZ, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej,
na której udostępniona jest SIWZ .
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
VI.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2019 r., z zastrzeżeniem, że Polisy
potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane w terminie
wykonania zamówienia na pełen roczny okres ubezpieczenia, obowiązujący od następnego
dnia po wygaśnięciu dotychczasowych umów ubezpieczenia, odpowiednio dla każdego
pojazdu określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca
dostarczy polisę ubezpieczeniową, oddzielnie dla każdego pojazdu objętego niniejszym
zamówieniem, na 14 dni przed dniem rozpoczynającym okres jej obowiązywania.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz
(dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy) w oparciu o art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015
r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z
2015 r. poz. 233 z późn. zm.);
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie (lub inne równoważne
uprawnienie), do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej co najmniej w
zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, w myśl ustawy z dnia
11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
– Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2.
ppkt 1) niniejszego rozdziału, nie może polegać na zasobach podmiotów trzecich.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1) niniejszego rozdziału zostaną
spełnione, jeżeli każdy z tych Wykonawców posiada stosowne uprawnienia do
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

VII.
1.
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WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w
załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w załączniku będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do
wykluczenia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
4.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej – Dokument potwierdzający posiadanie
uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z
dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, we
wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem zamówienia;
lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego
do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w
wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia (wraz
ze wskazaniem podstawy prawnej) na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie działalności wymaganej przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
7

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WNP/244/PN/2019

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego
przez Zamawiającego – załącznik A.
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z
właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię
umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
upełnomocnione.

IX.

X.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

XI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego: Dorota SZYMAŃSKA, fax. 261-658-425; tel. 261-658-555.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26
ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których Zamawiający wymaga wyłącznie formy pisemnej.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą
elektroniczną
powinny
być
kierowane
na
adres
e-mail:
zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faksem na nr 261 568 425.
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.
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XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp).
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby
ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i
dokumentów:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik A do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia; łączną cenę ofertową brutto; informacje
podlegające ocenie punktowej w kryteriach pozacenowych; oświadczenie o okresie
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy
bez zastrzeżeń, informacje w zakresie podwykonawstwa;
2) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie
wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(odpisu z właściwego rejestru);
3) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ - załącznik nr 1;
4) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zgodnie z ustawą Pzp.
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu
nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma
sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a
tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny
ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały
treść wymaganą przez Zamawiającego.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe
zalecenie ma charakter porządkowy.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e)
ofertę.
9. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,
z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest
nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony
napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko
podpisującego.
12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę,
najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
13. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:
USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL
nr sprawy WNP/244/PN/2019
nie otwierać do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godziny 11.30
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania
ofert zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi
umocowanie osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
10

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WNP/244/PN/2019

jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofanych nie będą otwierane.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SWIZ.
Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty wskazane w rozdz. XIII ust. 2
SIWZ; dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz z
tłumaczeniem na język polski (dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe).
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
2.1 zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 4 pkt 4.1 - składa dokument
wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości;
2.2 zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 4 pkt 4.2 – składa dokument
równoważny, wystawiony w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający uprawnienia i
kompetencje do prowadzenia działalności z zakresu usług ubezpieczeniowych
objętych przedmiotem zamówienia;
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 powyżej, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej, niż w terminie
określonym w ust. 3, jeśli w stosunku do tego dokumentu Zamawiający określił termin
jego ważności.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE).
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty
te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone
w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23
ust. 2 ustawy Pzp.
7. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy
w sprawie nr WNP/244/PN/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i
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podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli
Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.
Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika
ww. pełnomocnictwo – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki
cywilnej lub uchwałę.
8. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione
pełnomocnictwo.
9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,
o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału.
10. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
11. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe
wymogi:
11.1 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie;
11.2 Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z
osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę;
11.3 Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 6; musi w swej
treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania;
11.4 Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu
i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę;
11.5 Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana
wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące
wspólnie.
12. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum:
12.1 Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie
konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty
należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum;
12.2 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie, o którym mowa w
niniejszej SIWZ, oraz że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – podpisuje
pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie
dotyczące art. 24 ustawy Pzp, w zakresie, o którym mowa w SIWZ, podpisuje
każdy konsorcjant oddzielnie);
12.3 Dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 1 niniejszej SIWZ obowiązują
każdego z członków konsorcjum oddzielnie;
12.4 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik).
13. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 5 zostanie wybrana, Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz.
11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej budynek nr 8 pok. 9,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę
i godzinę jej wpływu do Kancelarii Jawnej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
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3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną
zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 powyżej, nie jest równoznaczne
ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii
Jawnej ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona
odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19 kwietnia 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie
Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147
Wrocław.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
9. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
na
stronie
https://www.awl.edu.pl/bip informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w
ofertach.
10. UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system
przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając
ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia
oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie opłaty i podatki.
2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
3. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.
4. Cena jednostkowa netto usługi w danej pozycji asortymentowej, to cena odpowiadająca
łącznej składce za pełny zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia w tej pozycji
asortymentowej, bez podatku od towarów i usług, uwzględniająca wszystkie koszty
wynikające z zapisów niniejszej siwz.
5. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:
5.1. Dla każdej pozycji asortymentowej przedmiotu zamówienia należy najpierw
obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto z ilością, a
następnie tak wyliczoną wartość netto należy powiększyć o kwotę podatku VAT,
otrzymując w ten sposób wartość brutto pozycji przedmiotu zamówienia (danego
asortymentu);
5.2. Uzyskane w powyższy sposób wartości brutto dla wszystkich pozycji
asortymentowych przedmiotu zamówienia należy zsumować, uzyskując w ten
sposób wartość brutto oferty – cenę oferty.
6. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień
złożenia oferty.
7. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch
miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego
jest poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego
jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.
8. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że
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prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie
ze sposobem obliczenia ceny.
9. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający
poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp.
10. Wynagrodzenie obejmuje koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty realizacji zamówienia.
11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
12. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona
najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy,
zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny punktowej do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium

l.p.

Kryterium

1)

Cena brutto (C)

60 %

60 punktów

2)

Składka (SNNW)

30 %

30 punktów

3)

Warunki fakultatywne (WF)

10 %

10 punktów

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60 % – będzie rozpatrywane na
podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty, odpowiadającej
łącznej wysokości składki ubezpieczeniowej za wszystkie pozycje asortymentowe.
W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci • Max ( C)
gdzie:
Pi (C)
liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"
Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena oferty "i"
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maksymalna liczba punktów (60,00), jakie może otrzymać oferta za
kryterium "Cena brutto"

Ad. 2) Zasady oceny kryterium Składka NNW 30% - będzie oceniana na podstawie
podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty wysokości składki z tytułu Ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów
mechanicznych, przy wymaganej przez Zamawiającego minimalnej sumie ubezpieczenia
10.000,00 zł /osobę. Zamawiający przyzna ofercie liczbę punktów wg wzoru:
Pi (SNNW) = SNNWmin/SNNWi • Max ( SNNW)
gdzie:
Pi (SNNW) liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Składka NNW"
SNNW
min

Najniższa wysokość składki z tytułu ubezpieczenia NNW spośród
wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

SNNWi

Wysokość składki z tytułu ubezpieczenia NNW w ofercie "i"

Max
(SNNW)

maksymalna liczba punktów (30,00), jakie może otrzymać oferta w
kryterium „Składka NNW "

Ad. 3) Zasady oceny kryterium Warunki fakultatywne 10% - będzie oceniane na
podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty odległości wyrażonej w
kilometrach, do której będzie objęte ubezpieczeniem holowanie pojazdu w ramach
ubezpieczenia ASSISTANCE. Oferta otrzyma następującą liczbę punktów w kryterium:
- holowanie pojazdu – do 100 km – 0 pkt
- holowanie pojazdu od 101 – 200 km – 5 pkt
- holowanie pojazdu powyżej 200 km – 10 pkt
Oferta może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt w kryterium Warunki fakultatywne.
5.

Ostateczna ocena punktowa oferty
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą
wynikającą ze sumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne
kryteria:
Pi = Σ Pi (X)
gdzie :
Pi
ocena punktowa oferty "i";
Σ Pi (X) suma liczby punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria.

6.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do
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możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faksem lub e-mail), z zastrzeżeniem art.
94 ust. 2 pkt 1 lit a) i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do
zawarcia umowy.
3. Zamawiający przed zawarciem umowy żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, przedstawienia umowy lub innego dokumentu regulującego współpracę
podmiotów występujących wspólnie, potwierdzającego zawarcie konsorcjum/spółki
cywilnej, podpisanego przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została
zawarta umowa nie może być krótszy niż realizacja zamówienia.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu Ogólne
Warunki Ubezpieczenia (OWU) mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XXI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE.
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego określono w załączniku B do niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku B.
2. Wszelkie zmiany do umowy są dopuszczalne w granicach unormowania zawartego w art.
144 ustawy Pzp. Warunki i okoliczności wprowadzenia zmian określono w § 9 istotnych
postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zapisów umowy w sytuacjach, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian
nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach
pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty
niż ta, która została wybrana.
4. Ustala się, iż zmiana danych teleadresowych stron umowy nie stanowi zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy Pzp. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym
punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
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XXII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom Zamawiający
wymaga, aby podwykonawca posiadał wymagane uprawnienia do prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia,
określone w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1) niniejszej siwz. W takim przypadku
Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do podwykonawcy dokumentu
potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej,
zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenia właściwego organu
nadzoru, że podwykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym
zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy, że
prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne
posiadanie przez niego zezwolenia (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej) na podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie działalności wymaganej przez Zamawiającego.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY.
1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub
mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności o
których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 2) – 6) ustawy Pzp.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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 terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
SPOSÓB ZATRUDNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH CZYNNOŚCI
W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby:
a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac związanych z wykonaniem
zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę (podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę,
XXIV.
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b) zatrudnienie na umowę o pracę przy realizacji zamówienia obejmowało cały okres
wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane były do osobistego
wykonywania pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (kp).
c) w każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca zawarł stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 poniżej.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności
ubezpieczeniowe w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w przedmiocie i zakresie zgodnie z SIWZ, w tym
m.in. zawieranie umów ubezpieczenia, ustalanie składek należnych z tytułu umów,
wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, ustalanie
wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych
uprawnionym z umów ubezpieczenia, inne czynności ubezpieczeniowe określone ww.
ustawą.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób - Wykonawca po podpisaniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego, najpóźniej na 14 dni przed wystawieniem pierwszej
polisy ubezpieczeniowej, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 2 wraz z wykazem tych osób; lub
oświadczenie, że osoby te wykonują czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 2,
na podstawie odrębnych przepisów i nie podlegają przepisom dotyczącym wymogu
zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający wymaga zatrudnienia minimum 1 osoby skierowanej do realizacji
niniejszego zamówienia, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 lit. a) niniejszego rozdziału. W przypadku
wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia
wykonawca lub podwykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 7
dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie, o którym
mowa w ust. 3.
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych
wymagań, określono w Istotnych postanowieniach umownych – wzorze umowy
(załącznik B do SIWZ).

XXV KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia
generała Tadeusza Kościuszki , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
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 (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);
− 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 (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);
− 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.

Dnia: 28.03.2019 r.
OPRACOWAŁA:
Dorota SZYMAŃSKA
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Ubezpieczenie komunikacyjne
1.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów.
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody powstałe w związku z użytkowaniem tych pojazdów.
Okres ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 od momentu ekspiracji obowiązujących
polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, Poz 1152 z późn. zm.),
- rozszerzenie zakresu OC dla wybranego pojazdu o Zieloną Kartę – bez składkowo.
b) Obszar odpowiedzialności – RP i Europa.
c) Suma Gwarancyjna – minimalna ustawowa obowiązująca na podstawie aktualnych
przepisów prawa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej
ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian).
d) Wykaz pojazdów w załączniku nr 1
1.2 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
z użytkowaniem pojazdów mechanicznych.
a) Zasady zawierania umów
- okres ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 od końca okresu ubezpieczenia
obowiązujących polis,
- pojazd zdjęty ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia traci ochronę z dniem
zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi
w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) Przedmiot ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć trwałe
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu,
a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w
pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas
naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu.
c)
Suma ubezpieczenia
- min. 10 000,00 PLN / osobę
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca nie mniej niż 50% sumy ubezpieczenia. W
przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości nie
mniej niż 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.
e) Franszyza: brak.
f) Zakres terytorialny ubezpieczenia: RP i Europa
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1.3 Ubezpieczenie AUTO-CASCO.
a) Zasady zawierania umów
- okres ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 od końca okresu ubezpieczenia
obowiązujących polis,
- dodatkowe wyposażenie samochodu (np. radiotelefon, sprzęt RTV), którego wartość jest
wliczona do sumy ubezpieczenia pojazdu jest objęte ubezpieczeniem zgodnie z przyjętą
w ofercie stawką,
b) Zakres ubezpieczenia:
1. Ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części,
2. Franszyza integralna nie mniej niż 300 zł.
3. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w zakresie pełnym obejmujący ryzyko
kradzieży i rabunku całego pojazdu lub jego części, w szczególności za:
- szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z
innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami
pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
- szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z pojazdu,
- szkody powstałe w pojeździe wskutek zetknięcia (zderzenia się) z przedmiotami i/lub
osobami znajdującymi się wewnątrz pojazdu,
- szkody powstałe w pojeździe podczas mycia na myjni samochodowej,
- uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek działania osób trzecich,
w tym również dewastacji, włamania lub próby kradzieży,
- uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi,
zatopienia, uderzenia pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania
się ziemi lub innych sił przyrody,
- uszkodzenie pojazdu w wyniku pożaru, wybuchu, osmolenia oraz nagłe działanie innych
sił przyrody
- wystąpieniu szkody po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania naprawy,
konserwacji,
- uszkodzenia pojazdu w wyniku nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,
- powstałe wskutek kradzieży, rabunku pojazdu lub części jego wyposażenia („kradzież"
rozumiana jako działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 kk, 279 kk i 280
kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, zabezpieczonego w sposób
wskazany przez Ubezpieczyciela),
- uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku
(rozboju - bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie),
- ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty należnego
odszkodowania również w przypadku zaistnienia szkody, spowodowanej przez osoby
trzecie, a także w przypadku, gdy odszkodowanie może być przyznane z umowy
ubezpieczenia obowiązkowego, zawartego przez osobę trzecią, będącą sprawcą szkody,
szkody powstałe wskutek samoczynnego otwarcia pokrywy silnika w czasie jazdy,
powstałe wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,
w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich
zabezpieczenia przeciw kradzieżowe uznaje się za wystarczające.
sumę ubezpieczenia ustala się z uwzględnieniem 100% podatku od towarów i usług
(VAT),
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c) zakres terytorialny – RP i Europa, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na
terytorium Białorusi, Rosji, Ukrainy.
d) przedmiot ubezpieczenia:
-

-

przedmiot ubezpieczenia: pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym, stanowiący
własność Zamawiającego; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt
zainstalowany w pojeździe służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed
kradzieżą,
dodatkowe wyposażenie samochodów zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych
pojazdów – bez naliczania dodatkowej składki.

e) suma ubezpieczenia
1. Gwarantowana suma ubezpieczenia - w przypadku utraty, kradzieży pojazdu oraz szkody
całkowitej dla pojazdów osobowych i innych niż osobowe, których wiek:
- nie przekracza 12 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest według faktury zakupu,
- wynosi powyżej 12 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy
ubezpieczenia ustalonej na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia.
- przekracza 48 miesięcy – odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rynkowej
pojazdu na dzień ustalania wysokości odszkodowania,
2. Suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji przy szkodach częściowych.
f) Likwidacja szkód
- przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów
napraw, udokumentowanych fakturami,
- dopuszcza się rozliczanie szkód według kosztorysu Ubezpieczyciela na wniosek
Ubezpieczającego z uwzględnieniem podatku VAT,
- kosztorys, o którym mowa w punkcie 2, będzie sporządzany w oparciu o programy
komputerowe uwzględniające normy czasu napraw ustalone przez producentów danej
marki oraz ceny części zamiennych sugerowane przez generalnych importerów tych
części i stosowane przez Autoryzowane Stacje Obsługi danej marki na terenie całego
kraju; cena roboczogodziny ustalana jest w oparciu o średnie ceny występujące w
zakładach blacharsko-lakierniczych na danym terenie,
- w przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy
Ubezpieczający przed dokonaniem naprawy każdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi
kosztorys wstępny, wystawiony przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał,
- kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w
terminie 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego,
- faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys
oraz oceny techniczne,
- podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT,
odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto,
- w wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazd
nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin
w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu,
- każda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu traktowana
będzie jako szkoda całkowita.
- zniesiona zasada proporcji.
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1.4. Ubezpieczenie ASSISTANCE.
a) Przedmiot ubezpieczenia / zakres ubezpieczenia: powinien objąć pomoc techniczną
udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem
drogowym, utratą, kradzieżą pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniem
związanym z ruchem pojazdu mechanicznego.
zakres ubezpieczenia winien obejmować zapewnienie pojazdu zastępczego w czasie
unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu.
ubezpieczyciel pokryje koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca
zdarzenia do warsztatu naprawczego oraz koszty postoju na parkingu uszkodzonego
pojazdu lub zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do 3 dni
po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy
pojazdu lub protokołu szkody,
b) Zakres terytorialny – Polska. Europa. – o ile rozszerzenie poza granice kraju jest
bezpłatnie uwzględnione w pakiecie.
1.5. Postanowienia inne
a) Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane
w proporcji do ilości niewykorzystanych miesięcy, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy
się jako wykorzystany.
b) W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu
konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało
według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej.
c) System ubezpieczenia – umowa generalna.
d) Udziały własne: zniesione
Załącznik 1a
DANE POJAZDÓW
1. VOLKWSAGEN CRAFTER
1) NR PODWOZIA – WV1ZZZ2EZG6002226
2) NR REJESTRACYJNY – DW 883VU
3) RODZAJ - OSOBOWY
4) POJEMNOŚĆ SILNIKA – 1968
5) ILOŚĆ MIEJSC – 9
6) ROK PRODUKCJI – 2015
7) DATA I REJESTRACJI – 22.06.2015 R
8) PRZEBIEG 95 590 KM (NA DZIEŃ 21.03.2019 R.)
9) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UBEZPIECZENIA – OD 22.06.2018 R. DO 21.06.2019
R.
2. VOLKSWAGEN CRAFTER
1) NR PODWOZIA – WV1ZZZ2EZG6005602
2) NR REJESTRACYJNY – DW 536VU
3) RODZAJ - OSOBOWY
4) POJEMNOŚĆ SILNIKA – 1968
5) ILOŚĆ MIEJSC – 9
6) ROK PRODUKCJI – 2015
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7) DATA I REJESTRACJI – 20.07.2015 R.
8) PRZEBIEG – 93 378 KM (NA DZIEŃ 21.03.2019 R.)
9) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UBEZPIECZENIA – OD 20.07.2018 R. DO 19.07.2019
R.
3. VOLKSWAGEN SHARAN 7N
1) NR PODWOZIA – WVWZZZ7NZEV008277
2) NR REJESTRACYJNY – DW 344UC
3) RODZAJ – OSOBOWY
4) POJEMNOŚĆ – 1968,00CM3
5) ILOŚĆ MIEJSC – 7
6) ROK PRODUKCJI – 2013
7) DATA I REJESTRACJI – 19.09.2013 R.
8) PRZEBIEG – 171 099 KM (NA DZIEŃ 21.03.2019 R.)
9) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UBEZPIECZENIA – OD 19.09.2018 R. DO
18.09.2019 R.
4. VOLKSWAGEN SHARAN 7N
1) NR PODWOZIA – WVWZZZ7NZFV015147
2) NR REJESTRACYJNY – DW 861UY
3) RODZAJ – OSOBOWY
4) POJEMNOŚĆ – 1968,00CM3
5) ILOŚĆ MIEJSC – 7
6) ROK PRODUKCJI – 2014
7) DATA I REJESTRACJI – 04.11.2014 R.
8) PRZEBIEG – 115 794 KM (NA DZIEŃ 21.03.2019 R.)
9) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UBEZPIECZENIA – OD 04.11.2018 R. DO
03.11.2019 R.
5. OPEL MOKKA X ENJ 16XER
1) NR PODWOZIA – WOVJC7EE4JB693837
2) NR REJESTRACYJNY – DW 2AS39
3) RODZAJ – OSOBOWY
4) POJEMNOŚĆ – 1598,00CM3
5) ILOŚĆ MIEJSC – 5
6) ROK PRODUKCJI – 2018
7) DATA I REJESTRACJI – 26.10.2018 R.
8) PRZEBIEG – 3 675 KM (NA DZIEŃ 21.03.2019 R.)
9) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UBEZPIECZENIA – OD 26.15.2018 R. DO
25.10.2019 R.
6. PRZYCZEPA PONAR T655
1) NR PODWOZIA – SZB6550XXD1X00890
2) NR REJESTRACYJNY – DW 136NP
3) ROK PRODUKCJI – 2013
4) DATA I REJESTRACJI - 22.11.2013 R.
5) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UBEZPIECZENIA – OD 22.11.2018 R. DO 21.11.2019
R.
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7. CIĄGNIK FARMTRAC 675
1) NR PODWOZIA – P5CA2CD004799
2) POJEMNOŚĆ SILNIKA – 4400
3) NR REJESTRACYJNY – DW734V
4) ROK PRODUKCJI – 2013
5) DATA I REJESTRACJI – 22.11.2013
6) PRZEBIEG – 2 415 MTG (NA DZIEŃ 21.03.2019 R.)
7) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UPEZPIECZENIA – OD 22.11.2018 R. DO 21.11.2019
R.
8. CIĄGNIK FARMTRAC 670
1) NR PODWOZIA – P5BA2CD003068
2) POJEMNOŚĆ SILNIKA – 2862
3) NR REJESTRACYJNY – DW735V
4) ROK PRODUKCJI – 2013
5) DATA I REJESTRACJI – 22.11.2013
6) PRZEBIEG – 3 133 MTG (NA DZIEŃ 21.03.2019 R.)
7) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UPEZPIECZENIA – OD 22.11.2018 R. DO 21.11.2019
R.
9. IVECO KAPENA
1) NR PODWOZIA – ZCFA1AG0402604837
2) NR REJESTRACYJNY – DW 358UN
3) RODZAJ – AUTOBUS
4) POJEMNOŚĆ – 5880CM3
5) ILOŚĆ MIEJSC – 36
6) ROK PRODUKCJI – 2013
7) DATA I REJESTRACJI – 27.11.2013 R.
8) PRZEBIEG – 139 062 KM (NA DZIEŃ 21.03.2019 R.)
9) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UBEZPIECZENIA – OD 28.11.2018 R. DO
27.11.2019 R.
10. MERCEDES SPRINTER MERCUS
1) NR PODWOZIA – WDB9066571S959116
2) NR REJESTRACYJNY – DW 936UY
3) RODZAJ – AUTOBUS
4) POJEMNOŚĆ – 2987CM3
5) ILOŚĆ MIEJSC – 22
6) ROK PRODUKCJI – 2014
7) DATA I REJESTRACJI – 22.09.2017 R.
8) PRZEBIEG – 102 926 KM (NA DZIEŃ 21.03.2019 R.)
9) OBOWIĄZUJĄCY OKRES UBEZPIECZENIA – OD 28.11.2018 R. DO
27.11.2019 R.
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

L.p.

Oznaczenie załącznika

Nazwa załącznika

1. Załącznik nr A

Formularz Oferty na wykonanie zamówienia

2. Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw wykluczenia

3. Załącznik nr 2

Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

4. Załącznik nr B

Istotne postanowienia treści umowy

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Załącznik Nr A do siwz
Miejsce i data ……………………
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
poniżej 221.000 EURO
pt.:
USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL
nr sprawy WNP/244/PN/2019
Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................

1.

Niniejszą Ofertę składa :
Nazwa

2.

3.

adres
wraz z oznaczeniem województwa

Wykonawca (........................................................)

(........................)

Wykonawca

(........................)

(........................................................)

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów

Imię i Nazwisko

(........................................................................................)

Adres

(........................................................................................)

Telefon

(........................................................................................)

Fax.

(........................................................................................)

E-mail

(........................................................................................)

Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie.
NIP
REGON
NAZWISKA
WŁAŚCICIELI/OSÓB
UPOWAŻNIONYCH DO
PODPISANIA UMOWY
NAZWISKO OSOBY
ODPOWIEDZIALNEJ ZA
REALIZACJĘ NINIEJSZEGO
ZAMÓW.

4.

Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron.
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Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym
oświadczam(y), że:
1. Jako wykonawca jestem*:
małym przedsiębiorstwem
średnim przedsiębiorstwem
dużym przedsiębiorstwem
*zaznaczyć X w odpowiednim polu

Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.
W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w SIWZ.
Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego .
Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie informacje
konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych
postanowieniach treści umowy.
Akceptuję/-emy warunki składania reklamacji – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych
postanowieniach treści umowy.
Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ,
wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ zgodnie z
poniższymi warunkami:

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1)

Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: .....................................................zł),

w tym netto …………….. zł (słownie: .................................................zł) oraz należny podatek VAT ……..%.
Cena oferty stanowi łączną wartość składek za wszystkie pojazdy objęte przedmiotem zamówienia i wynika
z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralną część mojej/naszej oferty.
Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń, za wyjątkiem przypadków określonych w
istotnych postanowieniach umownych, zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na
warunkach określonych w SIWZ.
2)

Wysokość składki w ubezpieczeniu NNW: ………………………… zł

3)

Holowanie pojazdów w ubezpieczeniu Assistance: do ……………………… km

4)

Termin realizacji: w okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy polisę ubezpieczeniową
na nowy 12-miesięczny okres ubezpieczenia oddzielnie dla każdego pojazdu objętego przedmiotem
zamówienia, maksymalnie na 14 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowego
ubezpieczenia.

9. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj. przez 30 dni .
10. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
11. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

12. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w zakresie**:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).
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13. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
14. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.
15. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych:
1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w art.
32 RODO (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, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1)
zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w
danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do:
- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie
wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,
- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu.
2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za
naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w tym
odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu ochrony
danych osobowych.
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego
czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji
umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez Akademię
Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego
109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz
przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich poprawiania.

Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE
Część
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nazwa przedmiotu zamówienia
VILKSWAGEN CRAFTER NR REJ. DW883 VU
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC, NNW, AC, ASSISTANCE, ZIELONA KARTA
VOLKSWAGEN CRAFTER NR REJ. DW 536 VU
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC, NNW, AC, ASSISTANCE, ZIELONA KARTA
VOLKSWAGEN SHARAN 7N NR REJ. DW 344UC
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC, NNW, AC, ASSISTANCE, ZIELONA KARTA
VOLKSWAGEN SHARAN 7N NR REJ. DW 861UY
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC, NNW, AC, ASSISTANCE, ZIELONA KARTA
OPEL MOKKA X ENJ 16XER NR REJ. DW 2AS39
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC, NNW, AC, ASSISTANCE, ZIELONA KARTA
PRZYCZEPA PONAR T655 NR REJ. DW 136NP
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC
CIĄGNIK FARMTRAC 675 NR REJ. DW734V
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC
CIĄGNIK FARMTRAC 670 NR REJ. DW735V
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC
IVECO KAPENA NR REJ. DW358UN
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC, NNW, AC, ASSISTANCE, ZIELONA KARTA
MERCEDES SPRINTER MERCUS NR REJ. DW
936UY
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE (POLISA) w
tym:
- OC, NNW, AC, ASSISTANCE, ZIELONA KARTA

Jm

Ilość

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

Razem

Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy
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Spis załączników (wzór)
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony nr WNP/244/PN/2019
poniżej 221.000 EURO
pt.:
USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL

Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................

Oferta zawiera:

1

……………………………………………………….………………….. – załącznik 1

str nr …

2

……………………………………………………….………………….. – załącznik 2

str nr …

3

……………………………………………………….………………….. – załącznik 3

str nr …

4

……………………………………………………….………………….. – załącznik 4

str nr …

5

……………………………………………………….………………….. – załącznik 5.

str nr …

6

……………………………………………………….………………….. – załącznik 6.

str nr …

7

……………………………………………………….………………….. – załącznik 7.

str nr …

8

……………………………………………………….………………….. – załącznik 8.

str nr …

9

……………………………………………………….………………….. – załącznik 9.

str nr …

10 ……………………………………………………….………………….. – załącznik 10.

str nr …

11 Itd………………
Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej: ustawy Pzp.
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia
WYKONAWCY z postępowania:
1)

Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Data ................................

2)

wykluczeniu

z

na

podstawie

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z
art. 24 ust. 5 pkt 1 w zakresie, o którym mowa w SIWZ .

Data ................................

postępowania

postępowania

na

podstawie

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy

lub*)
1) 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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………
Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy

*) wypełnić, jeżeli dotyczy
2.

Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
na
którego/ych
zasoby
powołuję
w niniejszym postępowaniu, tj.:
1) …………………………………………………………………….……………….
2) ……………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Data ................................

udzielenie

zamówienia

na

się

podstawie

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy
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Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami
w niniejszym postępowaniu, tj.:
1) …………………………………………………………………….…………
2) ……………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp..
Data ................................

II.

OŚWIADCZENIE

udzielenie

zamówienia

na

podstawie

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy
DOTYCZĄCE

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU
1.

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII
ust. 1 pkt 1.2 SIWZ
Data ................................

2.

1)

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy

Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………,
w
następującym
zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

2) …………………………………………………………………,

w

następującym

zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Przetarg nieograniczony nr WNP/244/PN/2019
poniżej 209.000 EURO
pt.:
USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL
Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu WNP/244/PN/2019
Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję:
1.

Nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów *

2.

Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której skład wchodzą poniższe
podmioty*:
1) …………………………………………….
2) …………………………………………….
3) …………………………………………….
4) …………………………………………….

*niewłaściwe skreślić

UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa
każdy z Wykonawców.
..............................................................
Miejscowość, data

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy
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Załącznik B
/wzór/
ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY

W dniu .................... 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu (51-147),
ul. Czajkowskiego 109,
NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną przez:
..........................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”,
z jednej strony, a
(firma / siedziba / adres ) wpisaną do (CEDG. albo KRS),
NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób upoważnionych
do reprezentacji Wykonawcy) zwaną dalej „Wykonawcą”,
z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu w trybie przetargu nieograniczonego nr WNP/244/PN/2019,
rozstrzygniętego w dniu <............> zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, pt.: USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW
AWL
§1
1. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy w ramach ubezpieczeń:
a) Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),
b) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW)
c) Ubezpieczenie AUTOCASCO (AC),
d) Ubezpieczenia Assistance (ASS).
2. Szczegółowe warunki i zakres ubezpieczenia, określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres 12 miesięcy, obowiązujący od następnego dnia po
wygaśnięciu dotychczasowych umów ubezpieczenia, odpowiednio dla każdego pojazdu określonego w
załączniku nr 1.
§3
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis
ubezpieczeniowych.
2. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, ASS) wystawione winny być na rok polisowy dla
wszystkich pojazdów objętych przedmiotem umowy i dostarczone Zamawiającemu w terminie do 14 dni
poprzedzających rozpoczęcie okresu ich obowiązywania.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, drogą e-mailową bądź pisemnie o bieżącym
stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.:
1) informowania Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 2 dni od zgłoszenia,
2) informowania Zamawiającego, na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, w
przypadku nie zaspokojenia roszczeń poszkodowanego,
3) informowania pisemnie Zamawiającego o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w
przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości.
4) ponadto Wykonawca zobowiązuje się o informowania Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie także o
innych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego.
§5
1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową, potwierdzoną dokumentami ubezpieczenia (polisami) Zamawiający
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zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające łącznej składce w kwocie _____________ PLN (słownie:
________ ) przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w polisach.
Składka, o której mowa w ust. 1, będzie płatna przez Zamawiającego w ratach, których wysokość będzie
odpowiadać składce wystawionych przez Wykonawcę polis, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia każdej z
polis Zamawiającemu.
Wysokość składki wskazana w zdaniu poprzedzającym może ulec zmianie na zasadach i w przypadkach
określonych w niniejszej Umowie.
§6
Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w polisie nie powoduje
ustania odpowiedzialności Wykonawcy.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty składki bądź jej zapłaty w niepełnej wysokości, Wykonawca nie
będzie żądał zapłaty odsetek ustawowych.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w kolejności:
1. SIWZ z załącznikami
2. Oferta wykonawcy
3. OWU mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia
4. Przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
d) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.
e) suma kar umownych w okresie realizacji umowy przekroczy 40 % wartości umowy, określonej w § 5 ust. 1
umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
3. Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres
ochrony ubezpieczeniowej.
§9
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę
składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez
dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany
wartości mienia, doubezpieczenia mienia po szkodzie,
c) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za
zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
d) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
3. Zamawiający
przewiduje
możliwość
dokonania
zmian
postanowień
zawartej
umowy
w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze
aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

1.

§ 10
Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności ubezpieczeniowe,
w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w
przedmiocie i zakresie zgodnie z SIWZ, w tym m.in. zawieranie umów ubezpieczenia, ustalanie składek
należnych z tytułu umów, wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, ustalanie
wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów
ubezpieczenia, inne czynności ubezpieczeniowe określone ww. ustawą, o ile te czynności nie są (będą)
wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
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W powyższym przypadku Wykonawca, najpóźniej na 14 dni przed wystawieniem pierwszej polisy
ubezpieczeniowej, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 wraz z
wykazem tych osób; lub oświadczenie, że osoby te wykonują czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w
ust. 1, na podstawie odrębnych przepisów i nie podlegają przepisom dotyczącym wymogu zatrudnienia na
umowę o pracę.
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
Zamawiającemu przysługuje prawo do stwierdzenia braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę i
naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. c).
§ 11
Strony przewidują karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w następujących
przypadkach i wysokości:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 15 % niezrealizowanej wartości umowy określonej w § 5 ust. 1;
b) w przypadku dostarczenia Zamawiającemu polis ubezpieczeniowych z opóźnieniem, tj. po upływie
ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu ich obowiązywania, w wysokości 3 % wartości składki danej
polisy za każdy dzień opóźnienia.
c) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń, o których mowa w § 10 ust.
2 – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 40% wartości umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania, w wysokości przewyższającej
zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12
1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy
prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność
pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień
bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością, Umowa nie zostałaby zawarta.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym
sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu
postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. Wykaz pojazdów AWL
2. Szczegółowe warunki i zakres ubezpieczenia
3. Oferta Wykonawcy
4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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