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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne i definicje
1. Podstawa prawna - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U z 2018
poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz zgodnie z wszelkimi aktami
wykonawczymi wydanymi do ustawy Pzp, jak również zgodnie z zapisami niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”.
2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: ustawa Pzp oraz inne obowiązujące akty prawne, w
tym:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do ero stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2477).
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016r. poz 1126).
3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyto słów Zamawiający lub Ubezpieczający – należy przez to
rozumieć:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 2
80-252 Gdańsk
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000186615 ; REGON 192993561: NIP 2040000711,
kapitał zakładowy: 69 171 000 PLN
tel. centrala 058 341-00-21 do 23; fax 058 341-80-80
e-mail: gait@gait.pl; skr.poczt. 141
4. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyto słów Ubezpieczyciel należy przez to rozumieć Wykonawcę.
5. Tryb udzielenia zamówienia - zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego sektorowego zgodnie z przepisami art. 10 ust.1, art. 39-46 oraz art. 132 ust.
1 pkt. 5 ustawy Pzp o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
6. Postanowienia ogólne zawarte w niniejszym punkcie są wspólne i mają zastosowanie do
wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład zamówienia.
7. Podstawowe informacje o spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje jest kontynuatorem tradycji komunikacji miejskiej
sięgającej 1873 roku i jest największą firmą komunikacyjną na Pomorzu.
Do 31 grudnia 2003 roku firma działała jako zakład budżetowy gminy Miasta Gdańska. Od 1
stycznia 2004 roku ówczesny Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku został przekształcony
w Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółka z o.o. i obecnie pełni funkcję operatora w
komunikacji miejskiej. W 2017 roku spółka zmieniła nazwę na Gdańskie Autobusy i Tramwaje
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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Od 1 stycznia 2009 roku spółka działa w oparciu o wieloletnie umowy na świadczenie usług
przewozowych (w komunikacji autobusowej do końca 2026 roku, w komunikacji tramwajowej
do końca 2030 roku) z Gminą Miasta Gdańska, w której imieniu działa Zarząd
Transportu Miejskiego w Gdańsku.
Obrót zrealizowany w 2016 - 239 954 935,26 zł
Obrót zrealizowany w 2017 - 241 055 830,00 zł
Obrót planowany w 2018 – 256 493 745,00 zł
Obrót planowany w 2019 – 305 799 386,00 zł
Liczba zatrudnionych – 1362
Więcej informacji na stronie www.gait.pl
8. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w ustawie Pzp i SIWZ i których Oferta odpowiada
wymaganiom ustawy i SIWZ.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
11. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

ROZDZIAŁ II
Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
ubezpieczenia majątkowego infrastruktury tramwajowej.
1.1 Wykonawca rezygnuje z prawa wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
1.2 Dane szkodowe: Cała infrastruktura tramwajowa, która jest przedmiotem ubezpieczenia w
ramach tego zamówienia, w ostatnich latach ubezpieczana była w polisie miejskiej. Aktualnie
nie ma możliwości wygenerowania szkodowości dla tej konkretnej grupy mienia, czy też dla
spółki ubezpieczonej w ramach polisy miejskiej, po stronie której była dotychczas gestia
ubezpieczeniowa. To powoduje, że Zamawiający nie posiada żadnej historii szkodowej dla
przedmiotu ubezpieczenia, tj. infrastruktury tramwajowej.
2. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wymogi dotyczące ubezpieczenia.
3.1 Zakres ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia
ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach
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dodatkowych i obejmuje szkody polegające na fizycznej utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu
ubezpieczonego
mienia,
będącego
bezpośrednim
następstwem
przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło
nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Zamawiającego i zaistniało w miejscu i w
okresie ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody
spowodowane przez:
a) pożar,
b) uderzenie pioruna (działanie bezpośrednie i pośrednie),
c) przepięcia i przetężenia,
d) wybuch,
e) upadek statku powietrznego,
f) huragan (za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13,5 m/s),
g) deszcz nawalny,
h) sztorm oraz tzw. „cofkę”. Przez cofkę rozumie się podwyższenie lustra wody postępujące
w górę biegu cieku, powstające wskutek podnoszenia się stanu wody w zbiorniku
końcowym, do którego ów ciek uchodzi – np. w morzu, jeziorze lub w rzece przyjmującej
dopływ. Może nastąpić w wyniku spiętrzenia wody przez długotrwałe działanie silnych
wiatrów wtłaczających wodę w górę cieku (cofka wiatrowa), w wyniku pojawienia się
zatoru lodowego lub działania zapory wodnej,
i) powódź (ochrona dla ryzyka powodzi nie może być uzależniona od lokalizacji mienia
[obszary bezpośrednio zagrożone powodzią], jak również od historycznego
występowania szkód z tego tytułu [liczba szkód powodziowych na danym terenie]),
j) lawinę, napór lodu lub śniegu (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone
mienie),
k) grad,
l) trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi,
m) zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych (przewodów, zbiorników lub innych instalacji), w
tym szkody spowodowane awarią, cofnięciem się wody lub ścieków z urządzeń
kanalizacyjnych
(ochrona
nie
dotyczy
ryzyk
maszynowych),
działaniem
tryskaczy/zraszaczy z innych przyczyn niż wskutek ognia, nieumyślnym pozostawieniem
otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach, topnieniem śniegu i/lub lodu,
deszczem nawalnym niezależnie od stanu technicznego mienia; wybiciem wód
gruntowych, pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu
Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji
objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich
naprawą i rozmrażaniem,
n) dym i sadzę (przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek w gazie
będącą bezpośrednim skutkiem spalania lub działania wysokiej temperatury, niezależnie
od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury wystąpiło),
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o) upadek drzew lub budowli na ubezpieczone mienie,
p) uderzenie pojazdu lądowego lub jednostki pływającej, najechanie lub inne uszkodzenie
przez pojazd w tym pojazd/jednostkę należący i/lub użytkowany przez Ubezpieczonego
(także w ogrodzenia, bramy lub budynki i budowle komunikacyjne),
q) działanie wody na budowle i urządzenia hydrotechniczne,
r) huk ponaddźwiękowy,
s) podczas montażu i demontażu,
t) kradzież z włamaniem i rabunek,
u) wandalizm (dewastacja) rozumiany także jako zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w związku z dokonaniem lub usiłowaniem
kradzieży,
v) graffiti, rozumiane jako szkody estetyczne polegające w szczególności na pomalowaniu,
porysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na
ubezpieczonym mieniu.
3.2 Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura tramwajowa wydzierżawiona Zamawiającemu na
podstawie umowy zawartej z Miastem Gdańsk.
3.3 Wartość mienia, limit odpowiedzialności i franszyza redukcyjna.
Zamawiający informuje, że wartość księgowa brutto mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wynosi
539.861.613,70 zł. Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 40.000.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem sieci trakcyjnych, dla których
ustala się podlimit odpowiedzialności w wysokości 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 1.000,00 zł. Ponadto w
treści pkt 3.5 opisane zostały postanowienia i klauzule dodatkowe, dla których w kilku
przypadkach wprowadzone zostały dodatkowe limity.
3.4 Miejsce ubezpieczenia:
Teren Gminy Miasta Gdańska.
3.5 Postanowienia i klauzule dodatkowe:
3.5.1

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o
koszt odtworzenia mienia, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość księgową brutto,
niezależnie od stopnia zużycia/stopnia umorzenia. Zamawiający ma prawo do
nieodtwarzania uszkodzonego mienia. W takim przypadku Wykonawca wypłaci
odszkodowanie w rzeczywistej wartości poniesionej szkody. Nie ma zastosowania zasada
niedoubezpieczenia i zasada proporcji.

3.5.2

Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia – ustala się, że automatyczną
ochroną ubezpieczeniową, objęte jest wszelkie nowe mienie, w posiadanie którego
Zamawiający wszedł w okresie ubezpieczenia, lub wzrost wartości mienia wskutek
dokonanych inwestycji, modernizacji etc.
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3.5.3

Klauzula reprezentantów – wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez członków organów spółki
(Zarząd, Rada Nadzorcza, prokurenci).

3.5.4

Klauzula likwidacji drobnych szkód – odmiennie, niż stanowią warunki ubezpieczenia,
w przypadku szkody, której szacowana całkowita wartość powyżej franszyzy
redukcyjnej/udziału własnego określonego w umowie ubezpieczenia nie przekracza
10.000 zł na dzień jej powstania, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody ma prawo
przystąpić do jej likwidacji, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio
pisemny protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach,
zawierający:
datę sporządzenia protokołu,
skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
datę wystąpienia szkody,
wykaz uszkodzonego mienia,
krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody,
jeśli jest to możliwe,
f) oświadczenia świadków zdarzenia, osób, które wykryły szkodę, sprawców szkody, jeśli
jest to możliwe,
g) szacunkową wartość szkody,
h) dokumentację fotograficzną/nagranie zdarzenia.
a)
b)
c)
d)
e)

Protokół powinien zawierać podpisy osób wymienionych pod lit. b) i f).
Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody ubezpieczający
dostarczy ubezpieczycielowi, poza wymienionymi, dokumenty niezbędne do podjęcia
decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:
a) protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
b) opinia serwisu lub zakładu naprawczego,
c) kosztorys naprawy/powykonawczy,
d) faktury za naprawę/odtworzenie mienia do stanu sprzed szkody
e) inne dokumenty, których ubezpieczyciel może zażądać w trakcie likwidacji szkody.
Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o
szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada
znamiona przestępstwa.
3.5.5

Klauzula prac ziemnych i/lub drobnych prac budowlano-montażowych – ustala się,
że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem w
miejscu ubezpieczenia prac ziemnych, robót budowlanych, remontowych,
modernizacyjnych lub aranżacyjnych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka
wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych, montażowych – do limitu
odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia.
Ochrona nie dotyczy robót, które naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w
tym pokrycia) budynku/budowli.
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3.5.6

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – ustala
się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko stłuczenia, rozbicia, pęknięcia,
porysowania szyb i innych przedmiotów szklanych, kamiennych, plastikowych,
ceramicznych, metalowych, w tym elementów wizualizacji. W ramach tej klauzuli
Wykonawca pokrywa również koszty montażu, transportu i użycia specjalistycznego
sprzętu typu dźwigi i rusztowania. Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł.

3.5.7

Klauzula 72 godzin – ustala się, że wszystkie zdarzenia powstałe w czasie następujących
po sobie 72 godzin na skutek jednej przyczyny traktowane są jako pojedyncza szkoda w
odniesieniu do sumy ubezpieczenia lub limitu, oraz franszyzy redukcyjnej określonej w
umowie ubezpieczenia.

3.5.8

Klauzula terroryzmu/sabotażu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu jeżeli są one
następstwem aktów terroryzmu/sabotażu. Przez akty terroryzmu/sabotażu rozumie się
działania (a także usiłowanie, przygotowanie, pomocnictwo) lub groźby jakiejkolwiek
osoby lub grupy osób działających samodzielnie lub w imieniu bądź w powiązaniu z
jakąkolwiek organizacją bądź władzą państwową/administracyjną, popełnione dla
osiągnięcia celów politycznych, religijnych, etnicznych, rasowych, ideologicznych
(niezależnie od faktu, czy zostały one w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub
sprecyzowane) z zamiarem obalenia władzy państwowej/administracyjnej lub wywarcia na
nią wpływu, wprowadzenia chaosu, zastraszenia społeczeństwa lub jego części,
dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów produkcyjnych lub
usługowych, instytucji, a także wszelkie działania pozostające w jakiejkolwiek relacji do
wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty ewakuacji (z włączeniem
alarmów o podłożeniu ładunku bombowego), akcji ratowniczej, kontrolnej,
zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi
zdarzeniami. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych,
demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów.

zamieszek

społecznych,

Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna 5% nie mniej niż 10.000 zł.
3.5.9

Klauzula strajków/zamieszek – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu jeżeli są one
następstwem strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów oraz działań władz
zmierzających do ich zapobieżenia, stłumienia lub zminimalizowania ich skutków, a także
wszelkich działań pozostających w jakiejkolwiek relacji do wymienionych zdarzeń.
Wykonawca ponosi również koszty akcji ratowniczej, kontrolnej, zapobiegawczej,
zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami. Limit
odpowiedzialności 10.000.000 zł. Franszyza redukcyjna 5%, nie mniej niż 10.000 zł.

3.5.10 Klauzula dokonania oględzin – ustala się, że Wykonawca dokona oględzin miejsca
szkody lub przedmiotu szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
szkody.
3.5.11 Klauzula katastrofy budowlanej – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku katastrofy budowlanej (w tym na
skutek błędów projektowych i wad materiałowych). Katastrofą budowlaną jest
niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w obiektach:
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1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ
nadzoru budowlanego,
użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym
potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany
w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych
dokumentacji projektowo - technicznych i wymaganych zezwoleń,
wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
wyłączonych z eksploatacji,
położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile
szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych
kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też
zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu
znajdującym się w tych obiektach.

Limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna: 5.000 zł.
3.5.12 Klauzula braku regresu – ustala się, że na Wykonawcę nie przechodzą roszczenia
regresowe przeciwko pracownikom Zamawiającego. Klauzula nie ma zastosowania w
przypadku szkód wyrządzonych umyślnie.
3.5.13 Klauzula istniejących zabezpieczeń – ustala się, że Wykonawca uznaje stan
zabezpieczeń p.poż., przepięciowych i przeciw kradzieżowych w jednostkach
podlegających ubezpieczeniu za wystarczające.
3.5.14 Klauzula pro rata temporis – ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z umowy
ubezpieczenia, związane z dopłatą składek lub zwrotem składek dokonywane będą w
systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez względu na stopień
wykorzystania sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej na wypłaty odszkodowań lub
świadczeń. Kosztów manipulacyjnych nie potrąca się.
3.5.15 Klauzula kosztów dodatkowych w związku ze szkodą – ustala się, że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje koszty poniesione przez Zamawiającego lub podmioty
działające na jego zlecenie tytułem:
1)
2)

3)

4)

akcji ratowniczej lub innej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych
objętych zakresem ubezpieczenia, w tym wynagrodzenia służb ratowniczych,
zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody,
niedopuszczenia do jej zwiększenia oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego mienia
przed szkodą, chociażby środki te okazały się bezskuteczne,
wynajęcia, transportu, szalunku, ustawienia, rozebrania oraz naprawy rusztowań,
drabin itp., użycia dźwigów, umożliwiających montaż, demontaż lub naprawę
przedmiotu ubezpieczenia lub jego części,
montażu, demontażu, wymiany oraz naprawy (także prowizorycznej lub tymczasowej)
uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia lub jego części oraz
10

5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

innych uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów bądź ich części (w tym koszty
dojazdu) – dotyczy także wymienionych czynności, dokonanych poza granicami RP,
montażu, demontażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia,
prac stolarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, ziemnych, z zakresu inżynierii
lądowej itp.,
wybudowania i usunięcia tymczasowych dróg dojazdowych i obszarów dostępu,
dozoru, przechowania, składowania, utylizacji, odkażenia, oczyszczenia, złomowania,
transportu, innych czynności mających na celu pozbycie się lub zagospodarowanie
ubezpieczonego mienia i/lub pozostałości po szkodzie (w tym mienia i/lub
pozostałości po szkodzie zanieczyszczonych lub zniszczonych amoniakiem),
transportu mienia do/z miejsca naprawy, transportu mienia nowego, transportu części
zamiennych (w tym koszty przesyłek ekspresowych i frachtu lotniczego, także
zagranicznego),
tymczasowego oszklenia lub zabezpieczenia,
usług ekspresowych,
odtworzenia na powierzchni znaków, napisów, rysunków, ozdób, liter itp.,
ustalenia rozmiarów i okoliczności szkody, powołania inżynierów serwisowych,
ekspertów, rzeczoznawców lub innych specjalistów (w tym koszty ich podróży, także
z zagranicy, zakwaterowania),
obrony prawnej i sądowej, postępowania pojednawczego, mediacji,
kosztów dodatkowych wynikłych ze wzrostu cen,
tłumaczenia dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody (decyzję o konieczności
tłumaczenia podejmuje Wykonawca),
opracowania, odtworzenia, wykonania dokumentacji, kartotek, rysunków, map,
planów itp. oraz ich elektronicznych wersji na nośnikach danych, na których były one
utrwalone,
uzyskania pozwolenia na budowę, zezwoleń branżowych, innych pozwoleń lub
zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia odbudowy lub odtworzenia przedmiotu
ubezpieczenia,
uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po wystąpieniu szkody, w tym usunięcia
rumowiska, wyburzania, odgruzowywania, rozbiórki, wywiezienia pozostałości po
szkodzie,
oceny, utylizacji, usunięcia zanieczyszczeń, odkażenia, transportu gleby i/lub wody
oraz przywrócenia miejsca szkody do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia objętego
ubezpieczeniem,
oczyszczenia kanałów i ścieków, odpływów itp.,
restytucji i osuszenia,
wynagrodzenia należnego podmiotom zarządzającym i nadzorującym prace mające
na celu odtworzenie albo naprawę ubezpieczonego mienia,
zwiększonych kosztów odtworzenia maszyn lub urządzeń wykonanych na specjalne
zamówienie,
naprawy, wymiany, opróżnienia i ponownego napełnienia, uzupełnienia zbiorników
retencyjnych, gaśniczych, na wodę tryskaczową, innych,
poszukiwania i usunięcia przyczyn szkody,
poszukiwania i usunięcia przyczyny wycieków cieczy, par, gazów itp. (w tym
licznikowe opłaty za wodę utraconą na skutek wycieku).
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje konieczne i udokumentowane koszty poniesione
przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. Limit
odpowiedzialności: 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
3.5.16 Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – ustala się, że w przypadku szkód
wymagających natychmiastowej naprawy w celu utrzymania, przywrócenia lub
zminimalizowania zakłóceń działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego
dokonania napraw bezpośrednio po szkodzie. W przypadku szkód tego rodzaju
Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Wykonawcy dokumentacji
zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania elementów uszkodzonych, podlegających
wymianie.
3.5.17 Klauzula błędów i przeoczeń – ustala się, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
szkody powstałe na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, pomimo że
Zamawiający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności
powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi
znamion działania umyślnego.
3.5.18 Klauzula niskiej szkodowości zgodnie z którą Wykonawca w ciągu 14 dni po
zakończeniu umowy przedstawi Zamawiającemu zestawienie wypłaconych odszkodowań
wraz z rezerwami na zgłoszone i niewypłacone szkody za cały okres ubezpieczenia, tj. za
okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli suma wypłaconych odszkodowań wraz
z rezerwami nie przekroczy 30% sumy składek opłaconych w 3 ratach, a Wykonawca w
przesłanym zestawieniu potwierdzi, że Zamawiający nie ma obowiązku opłacenia czwartej
raty, wówczas anulowana zostanie czwarta rata składki.
4. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art.134 ust.6 pkt.3 ustawy
Pzp.
5. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 10 Pzp)
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
7. Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi
warunkami ubezpieczenia. Nie dopuszcza się wprowadzenia przez Wykonawcę żadnych
zmian lub dodatkowych wyłączeń/ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej (w tym
wprowadzenia limitów odpowiedzialności) ponad te, które zawarte są w jego ogólnych
warunkach ubezpieczenia lub innych równoważnych warunkach ubezpieczenia
obowiązujących w dniu opublikowania ogłoszenia o Zamówieniu, jak również określonych
i dopuszczonych przez Zamawiającego w treści SIWZ.
8. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego. Wszelkie warunki, klauzule i rozszerzenia znajdujące się w SIWZ mają
zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej jaka
wynika z OWU Wykonawcy. W przypadku, gdy OWU Wykonawcy poszerzają ochronę w
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stosunku do zapisów niniejszej SIWZ zastosowanie mają tylko te zapisy OWU, które tę
ochronę poszerzają.

ROZDZIAŁ III
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ IV
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp z
zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie
podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp,
oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której
mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.
d Ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
Wykonawca
winien
posiadać
zezwolenie
na
prowadzenie
działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 999 z póź.zm.);

2) zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca winien posiadać doświadczenie w ubezpieczaniu mienia o łącznej wartości
nie mniejszej niż 100.000.000,00 zł w stosunku do jednego podmiotu.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zobowiązanie (w oryginale) należy złożyć wraz z ofertą - wzór Zobowiązania stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 Ustawy Pzp z uwzględnieniem zapisu ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,
posiadanych licencji lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 5.
10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy
Pzp.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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1) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się
Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli nie wynika
ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. umowa Konsorcjum lub umowa
spółki cywilnej). W przypadku szczegółowego określenia zakresu udzielonego
pełnomocnictwa w Części II w lit. B JEDZ i złożenie w tym zakresie oświadczenia woli
w treści JEDZ, a także prawidłowego (zgodnie z zasadami reprezentacji) podpisania
dokumentu JEDZ, nie jest konieczne tworzenie i dołączanie do oferty odrębnego
dokumentu pełnomocnictwa;
3) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać w szczególności strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres
prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia;
5) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wymienione w
rozdziale V ust. 6 i 7 musza być złożone przez każdego z tych Wykonawców.
6) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, spełnienie przez nich warunków, o których mowa w rozdziale IV ust. 2 pkt
3 oceniane będzie łącznie, spełnienie przez nich warunków, o których mowa w
rozdziale IV ust. 2 pkt 1 oceniane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców,
który będzie zaangażowany w realizację zamówienia, badanie braku podstaw do
wykluczenia przeprowadzone będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

ROZDZIAŁ V
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć przed upływem
terminu składania ofert, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w oryginale) w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”) - JEDZ stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
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JEDZ powinien być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
JEDZ musi mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
W JEDZ w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu należy podać następujące informacje:

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 14
Ustawy Pzp - informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ, w Części III lit. C wiersz
pierwszy JEDZ oraz w Części III lit. D JEDZ (z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.
1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Ustawy Pzp);

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy
Pzp - informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy
Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy
Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Ustawy
Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy
Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy
Pzp - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy
Pzp - informacje wymagane w Części III lit. I) JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy
Pzp - informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zdolności technicznej lub
zawodowej- informacje wymagane w Części IV sekcja A.
Ponadto JEDZ należy wypełnić według instrukcji UZP zamieszczonej na stronie internetowej
UZP:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZelektronicznie.pdf
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
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na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych
podmiotów oraz przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust.
6 niniejszego rozdziału.
JEDZ podmiotu udostępniającego swoje zasoby powinien mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. JEDZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
wstępne spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
JEDZ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien mieć
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy Pzp:
1) Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj.: Dz.U. z 2018r. poz.
999 z póź.zm.);
2) Wykaz usług (Załącznik Nr 4 do SIWZ) odpowiadających swoim rodzajem usługom
będącym przedmiotem zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie usług ubezpieczenia mienia o łącznej
wartości nie mniejszej niż 100.000.000,00 zł w stosunku do jednego podmiotu, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane:
6. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
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lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr
5 do SIWZ

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - z wykorzystaniem
wzoru - Załącznik Nr 6 do SIWZ
7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
albo 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.
8. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ust. 6 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 Ustawy Pzp;
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, 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. Przepis ust. 9 stosuje
się.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ust. 6 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 8, w zakresie
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy
Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9 stosuje się.
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4
Pzp), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp.
16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie
są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

ROZDZIAŁ VI
Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty
1.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

2.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
3.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2 (składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu), § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz
form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej
zwanego „Rozporządzeniem”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.

4.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 2 (składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu), § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97
ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.

5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

6.

Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu oraz rozdziale V, dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, składane są w postaci dokumentu
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu.

7.

Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 6, składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
dokumentu.

8.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

9.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
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polski.
11. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż
określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako średni kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (dalej Dz.U.UE). Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich-tabela A”:
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości. Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa. Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w Ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ.

ROZDZIAŁ VII
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy, ustanowionych w niniejszej SIWZ.
2. W przypadku przekazywania korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
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3. Ofertę wykonawca sporządza w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. JEDZ, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, musi mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca
wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i
utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z dopuszczonych w ust.
16 niniejszego rozdziału.
5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach innych podmiotów powinien przedłożyć zobowiązanie do udostępnienia
zasobów w postaci elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
6. Dokumenty lub oświadczenia dołączane do oferty, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt
1-4 powinny być złożone w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopi
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. V ust. 5 pkt 1 -3 i w ust. 6 pkt 1-3
oraz w ust. 7 i 8 (na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania
wykluczeniu z postępowania), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Zamawiający w tym zakresie ustanawia porozumiewanie się za pomocą poczty
e-mail z użyciem adresów e-mail – dla Zamawiającego: przetargi.pzp@gait.pl, dla
wykonawców – wskazanych w formularzu oferty.
8. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
9. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp) oraz
podmiotów udostępniających potencjał (art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp) składane na
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
10. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty i oświadczeń, w tym
JEDZ przez Wykonawcę, jest MiniPortal.
UWAGA! Złożenie oferty i JEDZ na nośniku danych (np. CD, pendrive), czy pisemnie jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

11. MiniPortal znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Proces rejestracji został
opisany pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf.
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12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z MiniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
13. Wykonawca załącza dokumenty do danego postępowania, w którym ubiega się o udzielenie
zamówienia. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z MiniPortalu.
14. Identyfikator publiczny i klucz publiczny niezbędne do szyfrowania są dostępne dla
Wykonawców na MiniPortalu. Klucz publiczny stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP do korespondencji.
15. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający to konto ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany i wycofania
oferty oraz Formularza do komunikacji.
16. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności następujący format
przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.,
17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o
których mowa w ust. 13 powyżej wynosi 150 MB.
18. Za datę przekazania oferty, JEDZ, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
19. Wykonawca podpisuje wymagane dokumenty, m.in. ofertę, JEDZ, oświadczenia
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z
późn. zm.).
20. Dokumenty załączone przez Wykonawcę na MiniPortalu i zapisane, nie są widoczne dla
Zamawiającego, gdyż są w systemie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia
jakiegokolwiek pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert. Po upływnie terminu otwarcia ofert Zamawiający samodzielnie
za pomocą MiniPortalu odszyfruje załączone pliki.
21. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia oraz
informacje wykonawcy przekazują przy użyciu poczty e-mail (z zastrzeżeniem czynności
złożenia, wycofania lub zmiany oferty dla których wymagane jest przekazanie za pomocą
portalu wskazanego w ust.10).
22. Zamawiający przekazuje zawiadomienia, oświadczenia i informacje za pomocą poczty e-mail,
za wyjątkiem udzielania odpowiedzi na zapytania do SIWZ, które będą publikowane na stronie
internetowej Zamawiającego.
23. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu poczty
elektronicznej podanego w ofercie.
24. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
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- w sprawach merytorycznych: Główny Specjalista ds. Marketingu Krzysztof Wojtkiewicz,
e-mail: wojtkiewicz@gait.pl od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00,
- w sprawach formalno-proceduralnych: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia Materiałowego Dariusz Gładykowski, e-mail: przetargi.pzp@gait.pl.

ROZDZIAŁ VIII
Wyjaśnienia i zmiana w treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie późnej niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
2.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg składania wniosku, o którym mowa
w ust. 1.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.gait.pl w zakładce „Przetargi”, na której udostępnia SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania.
4.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

5.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

6.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępniana na stronie
internetowej.

ROZDZIAŁ IX
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.

ROZDZIAŁ X
Termin związania ofertą
1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą 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 jednak niż 60 dni.
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ROZDZIAŁ XI
Opis sposobu przygotowania Oferty
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony FORMULARZ: OFERTA Wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr
1 do SIWZ (wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
2) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli
Ofertę podpisuje pełnomocnik (wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym
podpisem elektronicznym).
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w rozdziale V ust. 1
SIWZ - JEDZ stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ (wymagana postać elektroniczna z
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
4) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 6 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca,
polega na zdolnościach innych podmiotów (wymagana postać elektroniczna z
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
2. Oferta powinna spełniać zasady określone w SIWZ tj.:
1) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, Oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
2) Oferta oraz wszystkie jej załączniki (wszystkie zapisane strony) muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (osoby wymienione we
właściwym rejestrze, bądź umocowane do składania oświadczeń woli na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione).
3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.
5) treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6) wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.
7) odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach.
8) jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.
9) zaleca się, aby ponumerować każdą ze stron, a cała oferta wraz z załącznikami była w
trwały sposób ze sobą połączona w taki sposób, aby uniemożliwić jej dekompletację.
10) jeżeli pytanie w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
11) niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze,
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, poprawki
cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
12) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane,
informacje te należy umieścić w odrębnym pliku oznaczonym: “Informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. Jednocześnie
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Wykonawca obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie
informacji, co do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a
także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa,
wyroków sądowych lub decyzji organów administracji.
13) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
14) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
wymagają postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zmiany
dotyczące treści oferty powinny być złożone w ten sam sposób, co oferta., Plik, w którym
jest przekazywana zmieniona oferta należy nazwać „ZMIANA OFERTY”.
15) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być złożone w ten sam sposób, co oferta. Plik,
w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć nazwą „WYCOFANIE
OFERTY”.
16) 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 (tj.: Dz. U. z 2018r.
poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające tajemnice powinny być w ramach oferty,
umieszczone w odrębnym pliku oznaczonym “Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
17) Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie
informacji, co do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a
także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa,
wyroków sądowych lub decyzji organów administracji.
18) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenia zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 Ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp). Wszelkie niejasności
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert.
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ROZDZIAŁ XII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Badanie i ocena ofert
1. Ofertę należy złożyć przez portal, o którym mowa w Rozdz. VII ust.10
2. Termin składania ofert upływa dnia 08.01.2020 r. o godz. 930
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Gdański Autobusów i
Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku, sala konferencyjna nr 7.
4. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda następujące informacje dotyczące
złożonych ofert: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, termin
wykonania zamówienia, warunki płatności.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem
www.gait.pl informacje z otwarcia ofert.
9. Zamawiający, w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień i złożenie dokumentów dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny lub istotnych części składowych ceny.
10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty –
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
11. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia.
12. Zamawiający odrzuca ofertę w razie zajścia okoliczności wskazanych w art. 89 ust.1 ustawy
Pzp

ROZDZIAŁ XIII
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę podatku VAT przedmiotu
zamówienia. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w złotych polskich cyfrowo i słownie z
dokładnością co do grosza.
2. Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób Oferta zostanie
odrzucona.
4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne,
które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w
kraju, oferty sporządzane przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku
VAT. Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów
zagranicznych określonych wyżej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy
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towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest
Zamawiający. Podatek ten tworzy wraz z ceną rzeczywistą kwotę wydatkowanych przez
Zamawiającego środków zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono Ofertę, której
wybór prowadziłby 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.
5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w
formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów Oferty
mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia czy Oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny.
6. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu zamówienia,
stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego,
odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT. Zmiana
wysokości wynagrodzenia zostanie wprowadzona do umowy aneksem sporządzonym w
formie pisemnej.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie
złoty polski. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XIV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia (wag) tych kryteriów:
a) Cena oferty (C)

- 96%

b) Warunki ubezpieczenia W (W= W1 + W2 + W3)

- 4%

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden
pkt

Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej:
a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną
brutto uzyska 96 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego
wzoru:

najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------------------------------------- x 96
cena oferty badanej
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b) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie
rozpatrywane na podstawie akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia
w stosunku do warunków minimalnych opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca może zaakceptować zmianę warunków ubezpieczenia lub nie zaakceptować
zmiany.

Oznaczenie
proponowanych
zmian w Kryterium
„Warunki
ubezpieczenia”

W1

W2
W3

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“

Liczba
punktów

Klauzula odtworzenia limitu odpowiedzialności zgodnie z
którą Zamawiający ma możliwość odtworzenia limitu
odpowiedzialności wynoszącego 40.000.000 zł po jego 1 pkt
wyczerpaniu w okresie trwania umowy, przy zastosowaniu
zasady naliczania składki pro rata temporis.
Zniesienie ogólnej franszyzy redukcyjnej w wysokości
2 pkt
1.000 zł.
Zniesienie podlimitu odpowiedzialności w wysokości
3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 1 pkt
ubezpieczenia dla sieci trakcyjnych.

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero)
punktów. W przypadku akceptacji zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy zostaną
przyznane 10 punktów.
Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:
W = W1 + W2 + W3

•
•
•
•

Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Ogólna punktacja (P) zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena) + W
(kryterium Warunki ubezpieczenia)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach.
Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w
oparciu o wymagania postawione w SIWZ.

W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia w Opisie
Przedmiotu Zamówienia otrzymają brzmienie zgodnie z treścią zaakceptowanej zmiany, tj.:
•

Kryterium oznaczonego jako W1, do ubezpieczenia wprowadzona zostanie Klauzula
odtworzenia limitu odpowiedzialności, zgodnie z którą Zamawiający ma możliwość
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odtworzenia limitu odpowiedzialności wynoszącego 40.000.000 zł po jego wyczerpaniu w
okresie trwania umowy, przy zastosowaniu zasady naliczania składki pro rata temporis.
Kryterium oznaczonego jako W2, zniesiona zostanie ogólna franszyza redukcyjna wynosząca
1.000 zł.
Kryterium oznaczonego jako W3, zniesiony zostanie podlimit odpowiedzialności w wysokości
3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla sieci trakcyjnych.

•
•

ROZDZIAŁ XV
Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria oceny ofert, określone w SIWZ.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adres, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 ppkt a) oraz ppkt d), na stronie
internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie i miejscu
podpisania umowy.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

ROZDZIAŁ XVI
Kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:

a)

Odstąpienia przez Wykonawcę od umowy – w wysokości 30% wartości umowy brutto;
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b)

Odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 30% wartości brutto umowy.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
3. W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z ofertą oraz z SIWZ, Zamawiający będzie

uprawniony do odstąpienia od umowy bądź rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym oraz
nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 30% wartości umowy brutto.
4. W przypadku nieterminowych płatności odszkodowań naliczane będą odsetki ustawowe.

ROZDZIAŁ XVII
Podstawy do zmiany umowy
1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i

podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość
dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w
SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w
ustępach następnych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy jeśli jest to
spowodowane z przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, gdy konieczność wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy,
wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim
przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany
przepisów prawa.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku :
1) Wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
umową;
2) Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez
Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu umowy – w takim przypadku zmianie
mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu umowy i jego zakresu,
wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy.
3) Konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez
Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy – w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie
zapisy odnoszące się do wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy.
4) Konieczna jest zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w
trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może
spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji
umowy,
5) Wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Zamawiającego osoby lub osób upoważnionych do
kontaktów z Wykonawcą,
6) Wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Wykonawcy osoby lub osób upoważnionych do
kontaktów z Zamawiającym,
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7) Wystąpiła potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem
umowy.
5. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do wprowadzenia tych zmian. Każda istotna zmiana w umowie w przypadkach określonych w ust.
1 do 4 będzie dokonywana tylko i wyłącznie za zgodą obu stron umowy.

ROZDZIAŁ XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są:
a) Odwołanie, które przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w formie przewidzianej w art. 180 ust. 4 Ustawy Pzp, w terminach określonych
w art. 182 Ustawy Pzp. 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.
b) Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

ZATWIERDZIŁ
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nr post. 100/520/AM/2019
OFERTA Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy .................................................... . .............. . ............................
Adres Wykonawcy .. .................................................................................. …………..
Numer telefonu, faksu, e-mail .....................................................................................
Numer NIP ................................. ... ...........................................................................
Numer Regon ............................................................. ... ...........................................
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym .............. .. .................................
ePUAP …………………………………………………………………………………….
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. usługi polegającej na ubezpieczeniu
majątkowym infrastruktury tramwajowej zgodnej z wymogami określonymi w SIWZ, na
podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym formularzu ofertowym.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych postanowieniami niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wszystkimi załącznikami i uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminach i na warunkach
określonych w SIWZ.
4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres
60 dni od upływu terminu składania ofert.
6.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie.

Data: ………………………………………..
Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do składania oświadczeń woli w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.
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OFERTA Wykonawcy
Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury tramwajowej od wszystkich ryzyk
1/ Cena oferty:
Realizację
przedmiotu
zamówienia
oferujemy
za
cenę:
………..................................................zł (słownie: ………………………………………………..)
Nazwa przedmiotu zamówienia

Lp.
1

Składka za
roczny okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury
tramwajowej od wszystkich ryzyk
RAZEM

2/ Warunki ubezpieczenia (wskaźnik oznaczony jako „W”):
Wykonawca może zaakceptować zmianę warunków ubezpieczenia lub nie zaakceptować
zmiany
Oznaczenie
proponowanych
zmian w Kryterium
„Warunki
ubezpieczenia”

W1

W2
W3

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“

Klauzula odtworzenia limitu odpowiedzialności zgodnie
z którą Zamawiający ma możliwość odtworzenia limitu
odpowiedzialności wynoszącego 40.000.000 zł po jego
wyczerpaniu w
okresie trwania umowy, przy
zastosowaniu zasady naliczania składki pro rata
temporis.
Zniesienie ogólnej franszyzy redukcyjnej w wysokości
1.000 zł.
Zniesienie podlimitu odpowiedzialności w wysokości
3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia dla sieci trakcyjnych.

…………...........................
miejscowość - data

Stanowisko
Wykonawcy
co do
Kryterium
„W“
TAK/NIE

podpis stanowisko
uprawnionego przedstawiciela firmy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
.....................................................[nazwa postępowania]., my:
..........................................................................(imię i nazwisko osoby podpisującej)
...........................................................................(imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności
działając w imieniu .................................................................... (wpisać nazwę podmiotu
udostępniającego) z siedzibą w ............................ (wpisać adres podmiotu udostępniającego)
zobowiązujemy się do:
udostępnienia ................... (wpisać, komu) z siedzibą w ............................., zwanemu dalej
Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:
a) ................................................................................................................
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
b) ..................................................................................................................
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
c) ...............................................................................................................
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia:
.....................................................................................................................
......................................................................................................
3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
.....................................................................................................................
4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania
z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i
udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

..................................................
miejscowość i data

...........................................................
podpis osoby uprawnionej o reprezentacji podmiotu

Uwaga: dokument składany wraz z ofertą

35

Załącznik Nr 4 do SIWZ

pieczątka firmy

Wykaz usług odpowiadający zakresowi zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat.
Nr post.: 100/520/AM/2019

l.p.

Rodzaj usługi

Data
wykonania

Nazwa i adres
odbiorcy*

Wartość ubezpieczonego
mienia

SUMA:
………………………..…………………
* - do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w usług.

…………...........................
miejscowość - data

podpis i stanowisko
uprawnionego przedstawiciela firmy

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych
36

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu
oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art.
26 ust. 2f ustawy Pzp.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

.....................................
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczenie
Działając w imieniu ww. Wykonawcy oświadczam, że nie wydano wobec mnie prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

...................... dnia.....................·

Podpisano:....................................................................
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w
postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których
mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
.....................................
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczenie
Działając w imieniu ww. Wykonawcy oświadczam, że nie wydano wobec mnie orzeczenia
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

...................... dnia.....................·

Podpisano:....................................................................
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w
postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których
mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.
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Złącznik Nr 7 do SIWZ
.....................................
(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., którego przedmiotem jest ubezpieczenie
majątkowe infrastruktury tramwajowej, oświadczamy, że:
nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.*
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych
z
Wykonawcą.............................................................
W
załączeniu
przedstawiamy informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy kapitałowej
na zakłócenie konkurencji.*
* - skreślić niewłaściwe

............................ dnia.................................

Podpisano:....................................................................
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga – oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni
od dnia publikacji przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy – art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie
wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711
2) inspektorem ochrony danych osobowych w GAIT Sp. z o.o. jest Pani Magdalena
Dłużewska, kontakt: iod@gait.pl, 58 341-00-21;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (Nr post.
100/520/AM/2019 na „Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury tramwajowej”)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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;
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) 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;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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