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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa:
Gmina Miejska Biała Podlaska
NIP:
564-16-88-352
Regon:
110198209
Adres:
Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,
woj. lubelskie
Strona internetowa:
www.bialapodlaska.pl
E-mail:
zamowienia@bialapodlaska.pl
Numer telefonu:
81 341-61-00
Numer faksu:
81 343-70-64
Czas urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

1.1.

Zamawiający, działając na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, powierzył przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia brokerowi ubezpieczeniowemu, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu, działającemu jako pełnomocnik zamawiającego. Po rozstrzygnięciu
postępowania i zawarciu umowy, broker będzie nadzorował jej realizację. Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zapłaci brokerowi
ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.

1.2.

Dane teleadresowe pełnomocnika zamawiającego
Inter-Broker sp. z o.o.
ul. Żeglarska 31
87-100 Toruń
Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej: nr 404/98 z dnia 02 lipca 1998 r.,
wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Regon: 870315750, NIP: 879-101-30-31
tel. 56 658 42 60, faks 56 658 42 61
e-mail: interbroker@interbroker.pl
strona internetowa: www.interbroker.pl

2.

Tryb udzielenia zamówienia

2.1.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r.
poz. 831, 996, 1020 i 1265 z późn. zm.) – ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć
ustawę Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-43
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujące
przepisy wykonawcze do „ustawy”, w tym:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1127).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2254).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek

2.2.

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.
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przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2263, z 2016 poz. 1386).
2.2.5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 459 z późn. zm.).
3.

Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
dzieci i młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i
dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Zakres
zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora,

3.2.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował
ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załączniku nr 1 tj. w opisie szczegółowym
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową
na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które
wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk
określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ
i w ofercie.
Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność
ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona
ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego w zakresie, w
jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki
obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach
oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska”;

4.

Termin wykonania zamówienia

4.1.
4.2.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące począwszy od dnia 01.09.2017r.
Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach organizacyjnych
Gminy Miejskiej Biała Podlaska dla każdej jednostki oświatowej oddzielnie zgodnie z
poniższymi okresami:
- I rok ubezpieczenia od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. z uwzględnieniem aktualnie
funkcjonujących polis
- II rok ubezpieczenia od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

5.

Warunki udziału w postępowaniu

5.1.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający w odniesieniu do
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5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.
5.5.
12)

13)

14)

15)

tego warunku oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez
Wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione
jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający w odniesieniu do tego warunku
nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia,
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w odniesieniu do tego warunku
nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia.
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Zgodnie z art. 36b ust. 1a, wobec zamówienia na usługi ubezpieczeniowe, które mają być
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego,
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te usługi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
tych usług.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania w sprawie zamówienia publicznego
wyklucza się:
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (j.t. Dz.
U. z 2016 poz. 1137, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

5.6.
1)

2)

3)
4)

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu
lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wykluczenie wykonawcy następuje (z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8 – 10
ustawy Pzp):
w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.5 ppkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w
pkt 5.5 ppkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 5.5 ppkt 13 lit. d i ppkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.5 ppkt 13 lit. d,
b) w pkt 5.5 ppkt 15,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
w przypadkach, o których mowa w pkt 5.5 ppkt 18 i 20 lub pkt 6.1 ppkt 2 i 4 ustawy Pzp,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
w przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 ppkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 ppkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.7.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.8.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania
z powodów wskazanych w ustawie Pzp, w tym określonych w pkt. 6.1, każdy
z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a wspólnie muszą spełniać
warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej.
6.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz warunki
wykluczenia Wykonawcy

6.1.

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia także Wykonawcy:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, ze zm.);
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 5.5 ppkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1
pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

1)

2)

3)

4)

7.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

7.1.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z powodów określonych w ustawie Pzp, w tym wskazanych w pkt. 6.1
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu

7.2.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub oraz brak podstaw
wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.5 ppkt 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał,
aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w
wezwaniu terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, udowadniających
posiadanie określonego zezwolenia lub równoważnego uprawnienia, od którego
uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług
ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji
Zamawiający nie będzie mógł 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 (j. t. Dz.
U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub
siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp (pkt 6.1 ppkt 1 SIWZ), Zamawiający będzie żądał złożenia przez Wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu,
aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym
terminem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł
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 (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze
zm.).
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa w pkt 7.6, będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu,
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem ich złożenia, o
ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
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7.9.

7.10.

7.11.
7.12.
7.13.

7.14.
7.15.

7.16.
7.17.

7.18.

7.19.

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osoby, wystawionymi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem ich
złożenia.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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
przedłożonego dokumentu.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, których
oferta została oceniona najwyżej, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany
przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4 i 7.6, a wykonawca lub wykonawcy,
którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5. i 7.7. lub 7.8.
Oświadczenia wymienione w pkt 7.1, 7.3 i 7.8, składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.11, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język
polski.
W przypadku, gdy Zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty
w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie
wykluczeniu z postępowania, 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 aktualne.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub
Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi
europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego
wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikująca kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w
miejsce dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania

8.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

8.1.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), osobiście,
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8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.
8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

8.14.

9.

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.
t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), z tym, że dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, są w trybie art. 26
ust. 3 i 3a ustawy Pzp uzupełniane, składane lub poprawiane w formie określonej w tym
Rozporządzeniu.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację uważa się za wniesione z chwilą,
gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego
po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed terminem 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.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 8.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 8.6.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami pełnomocnik Zamawiającego zamieści na stronie
internetowej pod adresem www.interbroker.pl/art/9/ogloszenia-o-zamowieniach.html
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 3
ustawy Pzp.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres pełnomocnika Zamawiającego, podany w rozdz. 1 SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia
na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie
internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Przepis art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
Osobami upoważnionymi przez pełnomocnika Zamawiającego do porozumiewania się
z Wykonawcami są:
Anna Korszeń – broker ubezpieczeniowy z Inter-Broker sp. z o.o., e-mail:
a.korszen@interbroker.pl, tel. (83) 343-66-48, 501-415-909, w godz. od 8.00 do 16.00
(oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy),
Radosław Kwiatos – broker ubezpieczeniowy z Inter-Broker sp. z o.o., tel. (56) 658-4280, w godz. od 8.00 do 16.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy),

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
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10.

Termin związania ofertą

10.1.
10.2.

10.3.

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.

Opis sposobu przygotowywania ofert

Przygotowanie oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność
jej treści, pod rygorem nieważności.
11.1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11.1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
11.1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
11.1.7.1. oświadczenia oraz dokumenty wymagane w pkt 7 niniejszej SIWZ,
11.1.7.2. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ; w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich
Wykonawców składających wspólną ofertę,
11.1.7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
11.1.7.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy
dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
11.1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11.1.7.3 i 11.1.7.4 powinno być przedstawione
w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem kopii.
11.1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez
pełnomocnika.
11.1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie
zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny
sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
11.1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
Wykonawcy.
11.1.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
11.1.13. Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec te informacje
w ofercie, które nie mogą być udostępniane, przy czym musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy
podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym,
ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
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zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
11.2.1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na oddział pełnomocnika
Zamawiającego: Inter-Broker sp. z o.o., Oddział w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 38
lok. 10, 21-500 Biała Podlaska
11.2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu
nieograniczonym pn. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i
młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i
dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska –
nie otwierać przed dniem 16 sierpnia 2017r., godz. 12:15”
12.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w oddziale pełnomocnika Zamawiającego, Oddział w Białej
Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 38 lok. 10, 21-500 Biała Podlaska, w sekretariacie, osobiście
lub za pośrednictwem poczty.
12.2. Termin wpływu ofert do siedziby pełnomocnika Zamawiającego upływa w dniu 16
sierpnia 2017r. o godz. 12:00.
12.3. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej otwierania
niezwłocznie.
12.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.5. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana
poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w pkt. 11 ppkt 11.2
SIWZ oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej SIWZ (Formularz Oferty) hasłem „ZMIANA”.
12.6. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane
poprzez złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć
w opakowaniach/kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w pkt. 11
ppkt 11.2, z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”.
12.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz.: 12:15 w oddziale
pełnomocnika Zamawiającego, Oddział w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 38 lok. 10,
21-500 Biała Podlaska.
12.8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
12.9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12.11. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający
zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12.1.

13.

Opis sposobu obliczania ceny

13.1.

Cenę oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia.
Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do
SIWZ).
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty odnoszące się do całego cyklu życia
produktu i zapewnić wykonanie zamówienia zgodnie z podstawowymi zasadami

13.2.
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Strona 13 z 54

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

13.3.

ubezpieczeniowymi, a w szczególności realności, pełności, pewności oraz szybkości
wypłaty odszkodowań i świadczeń.
Cenę oferty należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

14.1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1) cena oferty – 10%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 30%
3) suma ubezpieczenia – 60%

14.2.

Opis kryteriów:

14.2.1. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.
Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Cena oferty”
zostanie określona zgodnie z wzorem:

Cn =

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

× 10 pkt

gdzie:
Cn – ilość punktów w kryterium „Cena oferty”
14.2.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej
ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów (określonych
przy poszczególnych klauzulach podanych w punkcie 14.2.2.1), zgodnie z poniższym
wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który
przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne,
a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych
klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Pp =

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

× 30 pkt

gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne
postanowienia szczególnie fakultatywne”,
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne,

14.2.2.1.
Lp.
1
2
3

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Rodzaj klauzuli fakultatywnej
Klauzula dodatkowa usługi assistance
Klauzula dodatkowa zniżki dla rodzin wielodzietnych
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu przebytych operacji
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w
następstwie nieszczęśliwego wypadku
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku
choroby
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu przeprowadzenia operacji
plastycznych
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu amputacji kończyny lub części
kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia
wstrząśnienia mózgu
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu czasowej niezdolności
Ubezpieczonego do nauki
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania nowotworu
złośliwego
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania wady
wrodzonej serca
Klauzula dodatkowa zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania sepsy
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu nagłego zatrucia gazami,
substancjami i produktami chemicznymi i porażenie prądem
RAZEM

7
25
7
3
3
3
5
3
3
3
7
6
100

UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych
oznaczają zgodę na ich definicje które opisane zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ pkt. 5.

14.2.3. Suma ubezpieczenia:
Ocena ofert w kryterium „Suma ubezpieczenia” zostanie dokonana na podstawie
formularza zawartego w złożonej ofercie (załącznika nr 2) i zostanie określona zgodnie z
wzorem:

Sn =

S
--------------------------Smax

× 60 pkt

gdzie:
Sn – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Suma ubezpieczenia”,
S – średnia arytmetyczna sum ubezpieczenia dla Grup od nr 1 do nr 7 zaoferowanych w
badanej ofercie,
Smax – najwyższa średnia arytmetyczna sum ubezpieczenia dla Grup od nr 1 do nr 7
spośród badanych ofert

14.3.

Wynik oceny ofert

14.3.1. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium
„Cena oferty” (Cn), ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne
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postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp) oraz ilości punktów przyznanych w
kryterium „Suma ubezpieczenia” (Sn).
14.3.2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego,
tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów.
14.3.3. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
15.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
15.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
15.3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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 udzielenia 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.
15.4. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictw albo złożył 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.
15.5. W toku badania o oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz –
z zastrzeżeniem poprawiania przez Zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2
ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.6.1. W szczególności, jako oczywistą omyłkę rachunkową podlegającą poprawieniu,
Zamawiający uzna rozbieżność pomiędzy podaną w ofercie ceną łączną za wykonanie
zamówienia z łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym,
albo podaną w ofercie łączną ceną i łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną
w formularzu cenowym z ceną wynikającą z podsumowania poszczególnych pozycji
formularza cenowego, przyjmując jako cenę prawidłową kwotę wynikająca
z podsumowania cen poszczególnym pozycji (przedmiotów ubezpieczenia) formularza
cenowego.
15.1.
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Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych
dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy;
15.8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.7, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów
i usług, ustalonej z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie
a nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen
rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w pkt. 15.7.
15.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa
na Wykonawcy.
15.10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15.11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszej SIWZ.
15.12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.13. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem,
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.13.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów
wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15.14. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość, że najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
15.7.
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15.15.

15.16.
15.17.
15.18.

15.19.

16.

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 15.14, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych
ofert.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę z powodów, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz z powodów określonych w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.
Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89
ust. 1 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w całości lub w części,
jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 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 adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów
6) unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.1.1. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa
w pkt 16.1 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
16.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 16.1 ppkt 1 i 4-6, na stronie
internetowej.
16.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 16.1, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
16.1.
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art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
16.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 16.4, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
złożono tylko jedną ofertę; lub
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin
do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2
ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
16.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób
reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj
odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia,
z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności
Wykonawców wobec Zamawiającego.
16.7. W celu zawarcia umowy Zamawiający zażąda dopełnienia następujących formalności:
1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy,
2) okazania pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikać będzie konieczność
posiadania pełnomocnictw,
3) wyznaczenia osoby/osób do utrzymywania bieżących kontaktów.
16.8. Zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami.
16.9. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
16.10. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający może nie ujawniać niektórych
informacji, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby
sprzeczne z interesem publicznym, lub mogłoby naruszyć uzasadnione interesy
gospodarcze Wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi.
17.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

18.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik
Nr 4 do niniejszej SIWZ.

19.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

19.1.

Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują 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.
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19.2.
19.3.
19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

19.3.4.

19.3.5.

19.3.6.

19.3.7.

19.3.8.

19.3.9.

19.4.
19.4.1.
19.4.2.

19.4.3.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom,
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że iż Zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3.6 i 19.3.7 wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego dzień po dniu lub dniach wolnych od
pracy.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się 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 Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
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19.4.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
19.5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna.
19.6. Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym
na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
20.

Informacja dotycząca umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

21.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.

22.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23.

Adres poczty
Zamawiającego

elektronicznej

Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
24.

lub

strony

internetowej

pełnomocnika

www.interbroker.pl
interbroker@interbroker.pl

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

25.

Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej

26.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27.

Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

28.

Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
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29.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp
Wymogi jakościowe oraz klauzule i inne postanowienia szczególne fakultatywne
(kryterium procentowe), odnoszące się do wszystkich istotnych cech zamówienia,
Zamawiający określił w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

30.

Informacja dotycząca liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę
lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu
samemu Wykonawcy oraz kryteria i zasady, które będą miały zastosowanie
do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w większej, niż maksymalna liczba części
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.

31.

Postanowienia końcowe

31.1.

W trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający sporządza pisemny protokół
postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 1a i 1b ustawy Pzp.
Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania
o udzielenie zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek.
Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub droga
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca, w trakcie wglądu do protokołu
lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących
do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych
do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający
dokonuje odpłatnie.
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu
lub przysyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak,
niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo
o unieważnieniu postępowania.

31.2.

31.3.
31.4.

31.5.

31.6.

31.7.
31.8.

Spis załączników do SIWZ
1.

2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki
obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach
oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska;
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Wzór umowy;
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności bądź braku przynależności
do grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz
klauzule fakultatywne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i
młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i
dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska
A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych:
Grupa nr 1, nr 2, nr 3
1. Ubezpieczający
Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata”
ul. Janowska 22, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-260-33-06
REGON: 060725305
Liczba zatrudnionych osób: 29, w tym nauczycieli: 24 Liczba dzieci : 113 osób.
2. Ubezpieczający
Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Marii Kownackiej
ul. Warszawska 19C, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-63-014
REGON: 030002352
Liczba zatrudnionych osób: 31, w tym nauczycieli: 14. Liczba dzieci : 153 osób.
3. Ubezpieczający
Przedszkole Samorządowe Nr 6
ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-63-238
REGON: 030002381
Liczba zatrudnionych osób: 23, w tym nauczycieli: 10. Liczba dzieci : 125 osób.
4. Ubezpieczający
Przedszkole Samorządowe Nr 7
ul. Waryńskiego 1, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-196-30-08
REGON: 030002398
Liczba zatrudnionych osób: 24, w tym nauczycieli: 10. Liczba dzieci: 111 osoby.
5. Ubezpieczający
Przedszkole Samorządowe nr 10
ul. Nowa 20/24, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-63-244
REGON: 030002429
Liczba zatrudnionych osób: 23, w tym nauczycieli: 10 Liczba dzieci: 125 osoby.

6. Ubezpieczający
Przedszkole Samorządowe Nr 11
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ul. Sidorska 20, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-63-356
REGON: 030002458
Liczba zatrudnionych osób: 25, w tym nauczycieli: 12. Liczba dzieci: 125 osób.
7. Ubezpieczający
Przedszkole Samorządowe Nr 13
ul. Kazimierza Jagiellończyka 17, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-63-267
REGON: 030002458
Liczba zatrudnionych osób: 30, w tym nauczycieli: 12. Liczba dzieci: 127 osób.
8. Ubezpieczający
Przedszkole Samorządowe Nr 14
ul. Łukaszyńska 34, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-63-221
REGON: 030002464
Liczba zatrudnionych osób: 25, w tym nauczycieli: 11. Liczba dzieci: 150 osób.
9. Ubezpieczający
Przedszkole Samorządowe Nr 15
ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-63-304
REGON: 030002470
Liczba zatrudnionych osób: 32, w tym nauczycieli: 16. Liczba dzieci: 173 osób.
10. Ubezpieczający
Samorządowe Przedszkole Integracyjne Nr 16 im. Jana Brzechwy
ul. Wesoła 21-23, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-63-250
REGON: 030002487
Liczba zatrudnionych osób: 38, w tym nauczycieli: 25. Liczba dzieci: 107 osób.
11. Ubezpieczający
Przedszkole Samorządowe Nr 17
ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-63-020
REGON: 030002493
Liczba zatrudnionych osób: 32, w tym nauczycieli: 14. Liczba dzieci: 125 osób.
Grupa nr 4, nr 5, nr 6

12. Ubezpieczający
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia
ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-16-78-093
REGON: 000713562
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Liczba zatrudnionych osób: 67, w tym nauczycieli: 48. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 579
osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo: 231.
13. Ubezpieczający
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej
ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-16-77-969
REGON: 000713579
Liczba zatrudnionych osób: 80, w tym nauczycieli: 62. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 682
osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo: 85.
14. Ubezpieczający
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Moniuszki 36, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-16-76-616
REGON: 000713585
Liczba zatrudnionych osób: 29, w tym nauczycieli: 20 Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 243
osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo: 0
15. Ubezpieczający
Zespół Szkół
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-26-34-399
REGON: 364767099
Liczba zatrudnionych osób: 147, w tym nauczycieli: 113. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 1
353 osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo:
215.
16. Ubezpieczający
Zespół Szkół Specjalnych
ul. Orzechowa 58, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-20-38-415
REGON: 001033071
Liczba zatrudnionych osób: 75, w tym nauczycieli: 62. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 96
osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo: 215.
17. Ubezpieczający
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-115-44-67
REGON: 000178933
Liczba zatrudnionych osób: 144, w tym nauczycieli: 108. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej:
1120 osób.
18. Ubezpieczający
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-16-75-284
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REGON: 000179170
Liczba zatrudnionych osób: 95, w tym nauczycieli: 73. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 583
osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo: 0
19. Ubezpieczający
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-16-75-723
REGON: 000712870
Liczba zatrudnionych osób: 76, w tym nauczycieli: 51. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 663
osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo: 605.
20. Ubezpieczający
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-16-84-343
REGON: 030135981
Liczba zatrudnionych osób: 100, w tym nauczycieli: 68. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 696
osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo: 116.
21. Ubezpieczający
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
ul. Narutowicza 39, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-20-38-384
REGON: 000648149
Liczba zatrudnionych osób: 126, w tym nauczycieli: 96, Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 1193
osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo: 200.
22. Ubezpieczający
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-261-69-93
REGON: 061113981
Liczba zatrudnionych osób: 84, w tym nauczycieli: 63, Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 772
osób.
23. Ubezpieczający
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Sidorska 30, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-261-82-13
REGON: 061090889
Liczba zatrudnionych osób: 146, w tym nauczycieli: 114, Liczba dzieci i młodzieży szkolnej: 994
osób, w tym dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty wyczynowo: 215.

Ubezpieczeni – dzieci i młodzież szkolna oraz zatrudnione osoby wyżej wymienionych
jednostek
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Do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mogą przystąpić dzieci i młodzież
szkolna oraz personel (w tym dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie oraz
pozostali pracownicy) placówek oświatowych. Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
nauczyciela mogą przystąpić nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie oraz pozostali pracownicy
placówki oświatowej, natomiast do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dyrektora mogą
przystąpić dyrektorzy, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniące obowiązki dyrektora placówki
oświatowej.
Aktualnie we wszystkich powyższych jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska
na podstawie uzyskanych danych ubezpieczonych jest: 10 386 osoby w zakresie ubezpieczenia
NNW (w tym 2 642 dzieci i młodzież w klasach sportowych lub uprawiających sporty
wyczynowo) oraz 1 045 osób w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczyciela
oraz 35 osób w zakresie odpowiedzialności cywilnej dyrektora.

B.

Warunki obligatoryjne

1. Postanowienia ogólne
1.1. . Zamawiający nie gwarantuje, że wszystkie deklarowane osoby przystąpią do
ubezpieczenia, a zawiązanie umowy ubezpieczenia będzie uwarunkowane indywidualną decyzją
osób deklarowanych do ubezpieczenia.
1.2. Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie
ryzyka wskazane w SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną
ofertą.
1.3. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne
na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę
ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach
nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia
stosowane przez wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że
zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień
dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za
dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
1.4. Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność
ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w
przypadku zmian obowiązującego prawa, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów
ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
1.5. Zamawiający nie stawia jednak wymogu, aby wykonawca posiadał ogólne warunki
ubezpieczenia dla każdego rodzaju ubezpieczenia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia,
z uwagi na fakt, że postanowienia SIWZ i umowy mają pierwszeństwo przed ustaleniami tego
rodzaju dokumentów. W przypadku braku warunków odpowiadających ubezpieczeniu
zawartemu w SIWZ w sprawach nieuregulowanych przez zamawiającego będą miały
zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz
ewentualnie inne ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane przez wykonawcę, w
zakresie niestojącym w sprzeczności z wymaganiami SIWZ.
1.6. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek wynikających ze
złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach
ubezpieczeń.
1.7. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku
do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych osób.
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1.8. W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub
ograniczenie wypłaty świadczenia lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej
z powodu niedopełnienia przez zamawiającego wymienionych w nich obowiązków, nie będą
miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub nie miało
wpływu na wystąpienie lub rozmiar zdarzenia skutkującego wypłatą świadczenia. Powyższe
stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych
informacji mających związek z umową ubezpieczenia.
1.9. W przygotowaniu programu ubezpieczeniowego (szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia),
doprowadzeniu
do
zawarcia
umów
ubezpieczenia,
czynnościach
przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń
uczestniczy i pośredniczy broker ubezpieczeniowy, Inter-Broker sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu.
Wykonawca wynagradza prowizyjnie Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu według stawek
zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy na
wykonanie zamówienia wynikający z SIWZ.
2. Definicje
2.1. Ubezpieczający – jednostka oświatowa, która zawiera umowę ubezpieczenia,
2.2. Ubezpieczony - osoba fizyczna, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
2.3. Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci
Ubezpieczonego; w przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje
członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom,
rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejności przewidzianej prawem spadkowym;
jeżeli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między te osoby w
równych częściach,
2.4. Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie, w następstwie którego ubezpieczony
niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
2.5. Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub
rozstrój zdrowia,
2.6. Trwałe uszkodzenie ciała – całkowita utrata fizyczna narządu lub organu, lub całkowita
utrata ich funkcji,
2.7. Oparzenie – uszkodzenie skóry lub tkanek na skutek działania wysokiej temperatury,
substancji chemicznych, promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego (w tym wskutek
wyładowań atmosferycznych)
2.8. Odmrożenie – uszkodzenie skóry lub tkanek wskutek działania niskiej temperatury,
2.9. Wstrząśnienie mózgu – zespół objawów klinicznych, będące wynikiem urazu,
charakteryzujące się utratą przytomności z niepamięcią wsteczną lub niepamięcią następczą.
2.10. Złamanie – urazowe przerwanie ciągłości tkanki kostnej, przez złamania rozumie się
również urazowe złuszczenie chrząstek nasadowych:
- otwarte - z przerwaniem ciągłości skóry w okolicy złamanej kości,
- zamknięte - gdy skóra w okolicy złamanej kości jest nienaruszona
2.11. Zwichnięcie - urazowe przemieszczenie się jednej powierzchni stawowej w stosunku do
drugiej, które musi być potwierdzone badaniem obrazowym.
2.12. Skręcenie-naciągnięcie torebki stawowej i więzadeł, rozerwanie torebki stawowej i
więzadeł.
2.13. Sporty ekstremalne – sporty, których uprawianie wiąże się z działaniem w warunkach
zwiększonego ryzyka i ponadprzeciętnych zdolności fizycznych i psychicznych, to jest:
a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering,
wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking na wysokości pow. 5.500 m n.p.m.,
b) kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, przy wietrze o
prędkości powyżej 50 km/h,
c)wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15 m oraz freediving,
d)żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu,
e)skoki narciarskie, skialpinizm oraz zjazdy na nartach albo snowboardzie poza wyznaczonymi
trasami w tym też zjazdy wyczynowe,
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f)wszelkie odmiany skoków bungee, skoków ze spadochronem, paralotniarstwo,
lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów albo śmigłowców,
g)jazda na motocyklach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach bądź w
terenie naturalnym obfitującym w przeszkody,
h)udział i przygotowanie do udziału w wyścigach albo rajdach pojazdów lądowych, wodnych
albo powietrznych,
i)wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi albo
przyrodniczymi tj. obszary górskie albo wyżynne na wysokości powyżej 5.500 m n.p.m., strefa
podbiegunowa, Alaska, Syberia, Kamczatka, terytorium północne Kanady, obszary pustynne
w odległości pow. 20 km od najbliższych miast, osad, dróg,
j)sporty walki oraz sporty obronne za wyjątkiem: karate, judo, jujitsu, capoeira, taekwondo,
zapasy, kung-fu, kendo, tai chi, aikido,
k)hokej, hokej na trawie, rugby,
l)zorbing;
2.14. Wyczynowe uprawianie sportów – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu
uzyskania w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników
sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu
lekcji w szkołach sportowych,
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o
pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej,
jak i zespołowej.
W rozumieniu niniejszej definicji za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności
fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych)
odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy
Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem
sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu.
2.15. Pogryzienia, pokąsania, ukąszenia, użądlenia-zakres ochrony obejmuje świadczenia z
tytułu pogryzienia przez psa ,pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia
owadów. Świadczenie wypłacane jest w przypadku hospitalizacji dłużej niż dobę.- nie dotyczy
pogryzienia prze psa.
2.16. W odniesieniu do innych definicji Zamawiający uznaje treść definicji obowiązujących w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej „OWU”) Wykonawcy
3. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
3.1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który
zaistniał:
- w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie
miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
- w wyniku zatrucia spowodowanego nikotyną, spożyciem alkoholu lub użyciem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii,
- w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej)
oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego
przestępstwa umyślnego,
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- w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego w strajkach,
rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg wynikał z wykonywania
czynności służbowych;
- w wyniku wykonywania procedur medycznych bez względu na to przez kogo były
wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło bezpośrednich
następstw wypadku ubezpieczeniowego;
- podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony nie
posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że nie miało to wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego;
- podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony
nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że nie miało to wpływu na
zajście wypadku ubezpieczeniowego,
- podczas uprawiania sportów ekstremalnych,
- podczas wyczynowego uprawiania sportów (nie dotyczy Grupy nr 7, w której zostało
włączone wyczynowe uprawianie sportu).
3.2. Ponadto Wykonawca nie odpowiada za następstwa chorób lub stanów chorobowych nawet
takich, które wystąpiły nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie wypadku
ubezpieczeniowego lub stanowiących przyczynę zaistnienia nieszczęśliwego wypadku z
wyjątkiem chorób i stanów chorobowych wyszczególnionych w przedmiocie ubezpieczenia.
Jeżeli choroba lub stan chorobowy miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku tj. przyczyną
nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, jak i przyczyna zewnętrzna, odpowiedzialność
Wykonawca obejmuje uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, które są następstwem przyczyny
zewnętrznej.
4. Forma zawarcia ubezpieczenia
4.1. Umowa grupowego ubezpieczenia zostanie zawarta pomiędzy wybranym w niniejszym
postępowaniu Wykonawcą, a danym Ubezpieczającym.
4.2. Wykonawca na potwierdzenie zawarcia umowy wystawi polisę ubezpieczeniową
uwzględniającą faktyczną ilość osób przystępujących do ubezpieczenia na podstawie opłaconej
składki.
4.3. Wykonawca przekazuje do każdego Ubezpieczającego polisy ubezpieczenia wraz z
procedurą obsługi ubezpieczenia i wypłaty świadczeń.
4.4. W przypadku zmiany liczby ubezpieczonych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia
aneksów do polis ubezpieczeniowych w terminie 14 dni od przekazania przez Ubezpieczającego
informacji o faktycznej liczbie ubezpieczonych osób.
4.5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego,
gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na
warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.09.2017r. w pierwszym roku ubezpieczenia
oraz od dnia 01.09.2018r. w drugim roku ubezpieczenia. Nota pokrycia ubezpieczeniowego
będzie obowiązywała do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowej.
5. Składka ubezpieczeniowa
5.1. Maksymalna składka ubezpieczeniowa od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia
NNW wynosi – 22,00 zł dla Grupy nr 1, 25,00 zł dla Grupy nr 2, 30,00 zł dla Grupy nr 3, 26,00 zł
dla Grupy nr 4, 35,00 zł dla Grupy nr 5, 42,00zł dla Grupy nr 6 oraz 46,00 zł dla Grupy nr 7.
Minimalna wymagana suma ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży wynosi 12 000,00 zł dla
Grupy nr 1, 15 000,00 zł dla Grupy nr 2, 18 000,00 zł dla Grupy nr 3, 15 000,00 zł dla Grupy nr 4,
18 000,00 zł dla Grupy nr 5, 20 000,00 zł dla Grupy nr 6 oraz 18 000,00 zł dla Grupy nr 7.
Dodatkowo Wykonawca zapewni możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nauczyciela oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
dyrektora. Maksymalna składka od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nauczyciela wynosi maksymalnie 5,00 zł. Natomiast maksymalna
składka od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dyrektora
wynosi maksymalnie 100,00 zł.
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5.2. Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego objęcia ubezpieczeniem dzieci i młodzieży
będących w trudnej sytuacji materialnej w liczbie odpowiadającej do 10% ogólnej liczby
ubezpieczonych dzieci i młodzieży.
5.3. Płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w następujących terminach:
- I rok ubezpieczenia – składka jednorazowa płatna do 31.10.2017r.
- II rok ubezpieczenia – składka jednorazowa płatna do 31.10.2018r.
5.4. Dopuszcza się możliwość opłaty składki w terminach późniejszych z zastrzeżeniem
dotyczącym ochrony ubezpieczeniowej opisanym w pkt. 6.3.
5.5. Każdy Ubezpieczający będzie prowadził ewidencję osób opłacających składkę.
5.6. Składka opłacana będzie ze środków własnych Ubezpieczonego
5.7. Wykonawca wystawi polisę z jednym wybranym wariantem ubezpieczenia na dany
podmiot, który będzie Ubezpieczającym
6. Okres ubezpieczenia:
6.1. Pełny okres ubezpieczenia składa się z następujących okresów rocznych:
- I rok ubezpieczenia – okres ubezpieczenia od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. z uwzględnieniem
aktualnie funkcjonujących polis.
- II rok ubezpieczenia – okres ubezpieczenia od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.
6.2. W każdym roku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy w stosunku do
wszystkich osób, które opłacą składkę ubezpieczeniową w terminach określonych w pkt. 5.3. na
podstawie listy ubezpieczonych wraz z opłatą składki.
6.3. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osób, które opłacą składkę w terminach
późniejszych niż określone w pkt. 5.3., rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki i
trwa do 31.08.2018r. w I roku ubezpieczenia, do 31.08.2019r. oraz w II roku ubezpieczenia z
rozliczeniem składki za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata temporis).
7. Realizacja świadczeń
7.1. W przypadku zgłoszenia roszczeń Wykonawca wykonuje zobowiązania najpóźniej w
terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością
wykonawcy. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości
zobowiązania okazało się niemożliwe, Wykonawca wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od
dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie wypłacona w terminie 30 dni. Ponadto
w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia będzie wysyłane pismo z prośbą o uzupełnienie
dokumentacji oraz listą informacji niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji roszczenia.
7.2. Wykonawca orzeka o przyznaniu świadczenia bez powoływania komisji lekarskich na
podstawie kompletnej zgromadzonej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji
przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska.
8. Przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, wysokości świadczeń / sumy
gwarancyjnej oraz suma ubezpieczenia
Wysokość
świadczenia jako
L.p.
Zakres ubezpieczenia
procent sumy
ubezpieczenia
Minimalna wymagana suma ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży wynosi
12 000,00 zł dla Grupy nr 1, 15 000,00 zł dla Grupy nr 2, 18 000,00 zł dla Grupy 3,
15 000,00 zł dla Grupy nr 4, 18 000,00 zł dla Grupy nr 5, 20 000,00 zł dla Grupy nr 6,
a dla Grupy nr 7 z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu suma ubezpieczenia
wynosi 18 000,00 zł
1
Śmierć ubezpieczonego
100%
2
Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)
1%
3
Pogryzienia, pokąsania, użądlenia
3%
4
Oparzenia lub odmrożenia
zgodnie z tabelą 8.4.1.
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Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych oraz
5
limit do 30%
odbudowy stomatologicznej zębów stałych(z limitem 200zł za
każdy ząb i max 5% su)
Urazy ciała które wymagały interwencji lekarskiej w placówce
6
1%
medycznej
Śmierć rodzica (opiekuna prawnego) Ubezpieczonego w
7
10%
następstwie nieszczęśliwego wypadku
8
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP
do 5%
Przedmiot ubezpieczenia – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia objęte
umową w tym: zawał serca, krwotok śródczaszkowy, obrażenia ciała, których zaistnienie
spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie polegające
na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie
ubezpieczenia.
Czasowy zakres ochrony – ochrona całodobowa
Zakres terytorialny – ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą,
Wysokość sumy
L.p.
Zakres ubezpieczenia
gwarancyjnej
50 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia,
1
Odpowiedzialność cywilna nauczyciela
brak franszyz i
udziałów własnych
100 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia,
2
Odpowiedzialność cywilna dyrektora
brak franszyz i
udziałów własnych
8.1.
Śmierć ubezpieczonego
8.1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie zdarzeń
stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które nastąpiły w okresie odpowiedzialności
Wykonawcy.
8.1.2. Prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli śmierć
Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od zdarzenia stanowiącego przedmiot
ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo
– skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a śmiercią
Ubezpieczonego.
8.2.
Trwały uszczerbek na zdrowiu
8.2.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na
zdrowiu w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które wystąpiły
w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
8.2.2. Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na
zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,
uszczerbek nastąpił nie później niż 24 miesiące od daty zdarzenia stanowiącego
przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek
przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia,
a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
8.2.3. Trwały uszczerbek orzekany jest przez lekarza wskazanego przez Wykonawcę na
podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu”
stanowiącej załącznik do OWU Wykonawcy (system świadczeń proporcjonalnych,
szeroka tabela uszczerbkowa).
8.3.
Pogryzienia, pokąsania, użądlenia
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8.3.1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa,
pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów. Świadczenie
wypłacane jest w przypadku hospitalizacji dłużej niż 1 dzień i jest ograniczone do jednej
wypłaty w rocznym okresie ubezpieczenia-nie dotyczy pogryzienia przez psa
8.4.
Oparzenia lub odmrożenia
8.4.1. W przypadku wystąpienia oparzeń lub odmrożeń Ubezpieczonemu przysługuje
świadczenie w wysokości co najmniej odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia
zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.
8.5.3.
8.6.
8.6.1.

8.7.
8.7.1.

8.8.
8.8.1.

% sumy
ubezpieczenia
Wysokość sumy ubezpieczenia dla wszystkich grup – 10 000,00 zł
Oparzenia II st. do 1% powierzchni ciała
1,5%
Oparzenia II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała
4%
Oparzenia II st. powyżej 15% do 30% powierzchni ciała
7%
Oparzenia II st. powyżej 30% powierzchni ciała
20%
Oparzenia III st. do 5% powierzchni ciała
4%
Oparzenia III st. powyżej 5% do 10% powierzchni ciała
10%
Oparzenia III st. powyżej 10% powierzchni ciała
20%
Oparzenia dróg oddechowych leczone w szpitalu
20%
Odmrożenia II st. albo wyższy – jeden palec ręki lub jeden
1,5%
palec stopy
Odmrożenia II st. albo wyższy – więcej niż jeden palec ręki lub
4%
jeden palec nogi, odmrożenie nosa lub ucha
Rodzaj oparzenia lub odmrożenia

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów stałych
Wykonawca zwraca Ubezpieczonemu koszty nabycia wyrobów medycznych będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych pod warunkiem, że powstały
one w następstwie zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia oraz jeżeli
konieczność ich poniesienia powstała nie później niż 24 miesiące od dnia zajścia
zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia.
Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości
rzeczywistych kosztów.
W przypadku odbudowy stomatologicznej zębów stałych zwrot kosztów nie może być
wyższy od kwoty 200 zł za każdy ząb z łącznym limitem do 5% sumy ubezpieczenia.
Urazy ciała które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej
Wykonawca wypłaci świadczenie w przypadku urazu ciała w następstwie zdarzeń
stanowiących przedmiot ubezpieczenia niepowodującego trwałego uszczerbku na
zdrowiu, o ile następstwa tego urazu wymagały interwencji lekarskiej w placówce
medycznej oraz dalszego leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej (nie dotyczy
interwencji stomatologicznych).
Śmierć rodzica (opiekuna prawnego) Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Wykonawca wypłaci świadczenie, pod warunkiem że nieszczęśliwy wypadek wydarzył
się w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy
od daty nieszczęśliwego wypadku.
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zwrot kosztów leczenia powstałych w
następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie
odpowiedzialności Wykonawcy. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi
rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 24 miesięcy od
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daty zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, do wysokości rzeczywistych
kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia, a
w przypadku kosztów rehabilitacji nie więcej niż 500 zł.
9.
Odpowiedzialność cywilna nauczycieli
9.1.1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nauczycieli Wykonawca odpowiada za
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terenie Polski oraz
poza jej granicami, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego
terminu przedawnienia roszczeń.
9.1.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność nauczyciela, wychowawcy lub
opiekuna wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela,
wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego za wypadki ubezpieczeniowe
powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji opiekuńczych ubezpieczonego nad
dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy również funkcji
opiekuńczych wykonywanych przez ubezpieczonego w trakcie zajęć pozalekcyjnych,
imprez szkolnych, kolonii, obozów, wycieczek szkolnych itp.
9.2. Odpowiedzialność cywilna dyrektora
9.2.1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dyrektora Wykonawca odpowiada za
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terenie Polski, z
których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu
przedawnienia roszczeń. W przypadku czynności wychowawczo – opiekuńczych
realizowanych podczas wycieczek, zielonych szkół, wymian młodzieży organizowanych
przez placówki oświatowe znajdujące się na terytorium RP zakres terytorialny zostaje
rozszerzony o szkody będące następstwem wypadków, które zaszły na terenie państw
Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii,
9.2.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Dyrektora, Zastępcy Dyrektora
oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora placówki oświatowej za wypadki
ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej u osób
trzecich z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność
cywilna kontraktowa), przy wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych w
granicach posiadanych przez niego kompetencji.
9.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Ubezpieczonego w granicach jego
odpowiedzialności określonej przepisami prawa pracy (odpowiedzialność do wysokości
trzech pensji brutto z dnia powstania szkody) lub umowy cywilnoprawnej, na podstawie
której wykonuje obowiązki służbowe.
C.

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:

1.

Klauzula dodatkowa usługi assistance – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony o usługi assistance. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zgodny z OWU
Wykonawcy.
Klauzula dodatkowa zniżki dla rodzin wielodzietnych – Wykonawca gwarantuje
30% zniżki w składce dla ubezpieczonego z rodziny wielodzietnej, przy czym za rodzinę
wielodzietną uważa się rodzinę, w której jest min. troje dzieci. Zniżka przysługuje na
trzecie i kolejne dziecko.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała – zakres ochrony
ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł do
wypłaconego świadczenia z tytułu urazów ciała które wymagały interwencji lekarskiej
w placówce medycznej o którym mowa w pkt. 8.6.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu przebytych operacji – zakres ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej w
następstwie zdarzeń objętych przedmiotem ubezpieczenia – zgodnie z OWU
Wykonawcy.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę
świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku. Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 20 zł za dzień pobytu maks. za
30dni pobytu pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 2 dni.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby –
zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia z tytułu pobytu
ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby. Wykonawca wypłaci świadczenie w
wysokości 20 zł za dzień pobytu maks. za 30dni pobytu pod warunkiem że pobyt w
szpitalu trwał dłużej niż 3 dni.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu przeprowadzenia operacji plastycznych
– zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia z tytułu przebytych
operacji plastycznych. Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 1 500,00 zł w
przypadku przeprowadzenia operacji mającej na celu usunięcie oszpeceń lub okaleczeń
Ubezpieczonego, powstałych w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, zaleconej
przez lekarza prowadzącego leczenie jako niezbędna część procesu leczenia.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu amputacji kończyny lub części kończyny
spowodowanej nowotworem złośliwym – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje
wypłatę świadczenia w wysokości 1 000,00 zł z tytułu amputacji kończyny lub części
kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy
Ubezpieczonych poniżej 25 roku życia.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia
wstrząśnienia mózgu – jeżeli w wyniku zdarzeń objętych przedmiotem ubezpieczenia
Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu lub nastąpiło podejrzenie wstrząśnienia
mózgu, w wyniku którego konieczna była hospitalizacja trwająca dłużej niż 1 dzień
Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości co najmniej odpowiadającej
procentowi sumy ubezpieczenia zgodnie z poniższą tabelą
Lp.
1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Ilość dni hospitalizacji
2 dni
3 dni
4 dni i więcej

% sumy
ubezpieczenia
1%
2%
3%

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego
do nauki – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu
czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki powstałej w następstwie zdarzenia
objętego przedmiotem ubezpieczenia, który wydarzył się w okresie ochrony
ubezpieczeniowej. W przypadku niezdolności Ubezpieczonego do nauki Wykonawca
wypłaca zasiłek dzienny w wysokości 0,05% sumy ubezpieczenia za każdy dzień
niezdolności. Świadczenie wypłacane będzie pod warunkiem, że okres niezdolności trwa
dłużej niż 14 dni od dnia nieszczęśliwego wypadku.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania nowotworu złośliwego zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 000 zł z
tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego.
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania wady wrodzonej serca zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 000 zł z
tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca.
Klauzula dodatkowa zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego – zakres ochrony
ubezpieczeniowej obejmuje zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby
niepełnosprawnej w wysokości 25% sumy ubezpieczenia.
Klauzula dodatkowego świadczenia z tytułu zdiagnozowania sepsy – zakres
ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości
10% sumy ubezpieczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy.
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15.

Klauzula dodatkowego świadczenia z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami
i produktami chemicznymi i porażenie prądem – zakres ochrony ubezpieczeniowej
obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia z tytułu nagłego
zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi bądź w przypadku porażenia
piorunem lub prądem o ile konieczna była hospitalizacja Ubezpieczonego trwająca dłużej
niż 1 dzień.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………………….....
(Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA:
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać
nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

Nazwa:

……………………………………………………………………..

Siedziba:

……………………………………………………………………..

Numer REGON:

……………………………………………………………………..

Numer NIP:

……………………………………………………………………..

Numer KRS:

……………………………………………………………………..

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………..

Nr telefonu/faks:

……………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu:

……………………………………………………………………..

Nr tel.:
Adres poczty
elektronicznej:

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i
młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
nauczycieli i dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej
Biała Podlaska”
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oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:
.............................. PLN, słownie złotych: .............................................................................
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221/

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące począwszy od dnia 01.09.2017r.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu
1

Składka roczna za 1 osobę – Grupa nr 1

2

Łączna cena – Grupa nr 1 (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x maksymalna
przewidywana liczba osób – 1 149 osób):

3

Składka roczna za 1 osobę – Grupa nr 2

4

Łączna cena – Grupa nr 2 (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x maksymalna
przewidywana liczba osób – 449 osób):

5

Składka roczna za 1 osobę – Grupa nr 3

6

Łączna cena – Grupa nr 3 (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x maksymalna
przewidywana liczba osób – 148 osób):

7

Składka roczna za 1 osobę – Grupa nr 4

8

Łączna cena – Grupa nr 4 (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x maksymalna
przewidywana liczba osób – 5 722 osób):

9

Składka roczna za 1 osobę – Grupa nr 5

10

Łączna cena – Grupa nr 5 (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x maksymalna
przewidywana liczba osób – 2 850 osób):

11

Składka roczna za 1 osobę – Grupa nr 6

12

Łączna cena – Grupa nr 6 (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x maksymalna
przewidywana liczba osób – 1 071 osoby):

13

Składka roczna za 1 osobę – Grupa nr 7

14

Łączna cena – Grupa nr 7 (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x maksymalna
przewidywana liczba osób – 500 osób):
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli

15

Składka za 1 osobę:

16

Łączna cena – (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x maksymalna
przewidywana liczba osób: 1 226 osób):
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektora

17

Składka za 1 osobę:

Łączna cena – (składka roczna za 1 osobę x 2 lata x maksymalna
przewidywana liczba osób: 35 osób):
Łączna cena oferty – ubezpieczenie NNW – Grupa od nr 1 do nr 7, ubezpieczenia OC
nauczycieli oraz ubezpieczenia OC dyrektora (2+4+6+8+10+12+14+16+18)
18
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- akceptujemy następujące klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Akceptacja

Klauzula dodatkowa usługi assistance
Klauzula dodatkowa zniżki dla rodzin wielodzietnych
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu przebytych operacji
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu przeprowadzenia operacji plastycznych
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu amputacji kończyny lub części kończyny
spowodowanej nowotworem złośliwym
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia
wstrząśnienia mózgu
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do
nauki
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania nowotworu złośliwego
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania wady wrodzonej serca
Klauzula dodatkowa zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zdiagnozowania sepsy
Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i
produktami chemicznymi i porażenie prądem
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli lub postanowienia
szczególnego proszę wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia
szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany
zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. W przypadku
przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana
w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych.
- oferujemy następujące wysokości sum ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków:
Minimalna wymagana
wysokość sumy
ubezpieczenia

Oferowana wysokość sumy
ubezpieczenia

Grupa nr 1
12 000,00 zł
Grupa nr 2
15 000,00 zł
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Grupa nr 3
18 000,00 zł
Grupa nr 4
15 000,00 zł
Grupa nr 5
18 000,00 zł
Grupa nr 6
20 000,00 zł
Grupa nr 7
18 000,00 zł

Uwaga: W kolumnie „Oferowana wysokość sumy ubezpieczenia” w wierszu dotyczącym danej Grupy
należy wpisać wartość proponowanej sumy ubezpieczenia. Brak wpisanej wartości sumy
ubezpieczenia oznacza zaakceptowanie wartości minimalnej. Wpisanie wartości niższej niż wymagana
minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w danej pozycji będzie oznaczało niezaakceptowanie
warunku obligatoryjnego, a tym samych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
ubezpieczenia w danej pozycji będzie oznaczało niezaakceptowanie warunku obligatoryjnego, a tym
samych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

………………………………………………………………

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
……………………….,

dnia ………………………………..…..

(miejscowość i data)

Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń,
2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty,
3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4) wybór niniejszej oferty (* niewłaściwe skreślić):
• nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;*
• będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym
zakresie:*.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
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o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Brak wymaganych
skreśleń w oświadczeniu wyżej oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego
5) przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki zawarcia umowy
oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i wyrażamy gotowość realizacji
zamówienia zgodnie z SIWZ i umową,
6) wyrażamy zgodę na przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla
poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w specyfikacji,
7) zamierzamy*/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom usług, objętych przedmiotem
zamówienia;
* niepotrzebne skreślić

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

Powierzany podwykonawcom zakres usług
ubezpieczeniowych

Podwykonawca (firma)

Oświadczamy, że (dotyczy wyłącznie Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)
1) statut reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa;
2) w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu,
jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa;
3) zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 ze zm.) Zamawiający nie będzie zobowiązany
do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące Ogólne
Warunki Ubezpieczenia i szczególne warunki ubezpieczenia: (należy wpisać wszystkie
ogólne i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy
do tych warunków obowiązujące na dzień składania oferty)

Lp.

Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych
i szczególnych warunków ubezpieczenia oraz aneksów do tych
warunków, mających zastosowanie do niniejszego zamówienia

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska
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zatwierdzenia
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Sposób reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(Pełnomocnik) na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący:
Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………..

Stanowisko:

……………………………………………………………………..

Telefon / Faks

……………………………………………………………………..

Numer NIP:

……………………………………………………………………..

Zakres:
1) do reprezentowania w postępowaniu*
2) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*
* niepotrzebne skreślić
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną)

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :
Lp.

Wyszczególnienie

Nr strony

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

………………………………………………………………

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
……………………….,

dnia ………………………………..…..

(miejscowość i data)

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
WYKONAWCA:
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy i pozostałe dane wszystkich Wykonawców)

Nazwa:

……………………………………………………………………..

Siedziba:

……………………………………………………………………..

Numer REGON:

……………………………………………………………………..

Numer NIP:

……………………………………………………………………..

Numer KRS:

……………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), składając ofertę w postępowaniu w sprawie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach
oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska”
oświadczamy, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
i 3 ustawy Pzp.

……………………………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
………………………., dnia ………………………………..…..
(miejscowość i data)

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska
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Oświadczam, że zachodzą (jeżeli zachodzą) w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………

……………………………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
………………………., dnia ………………………………..…..
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
………………………., dnia ………………………………..…..
(miejscowość i data)

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
………………………., dnia ………………………………..…..
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
……………………………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
………………………., dnia ………………………………..…..
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Działając zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), składając ofertę w postępowaniu w sprawie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach
oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska”
oświadczamy, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 5.1.

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska
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……………………………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
………………………., dnia ………………………………..…..
(miejscowość i data)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, ż e w celu wykazania spełniania warunkó w udziału w postępowaniu, okreś lonych
przez zamawiającego w SIWZ pkt. 5.1 ,
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ó w: …………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
……………………………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
………………………., dnia ………………………………..…..
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
……………………………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
………………………., dnia ………………………………..…..
(miejscowość i data)

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska

Strona 46 z 54

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA NR ...............
zawarta w Białej Podlaskiej w dniu .............................. pomiędzy:
Gmina Miejska Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500
Biała Podlaska, nr ewidencyjny NIP: 564-168-83-52, REGON: 110198209, reprezentowaną
przez:
……………………………. - …………………………………..
…………………………….. - ………………….……………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………… z siedzibą w ……………., prowadzącym działalność ubezpieczeniową
zarejestrowaną w ………………………………., pod nr: …………………, posiadającym uprawnienia
(zezwolenia) do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot
zamówienia ………….., nr ….., z dnia ………. / status członkowski określonej organizacji, od którego
uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem
zamówienia w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę: ………………………………………..., nr VAT
lub inny krajowy numer identyfikacyjny: …………, reprezentowanym przez::
1. .............................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), została zawarta
umowa o następującej treści:
Postanowienia ogólne
§1
Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §5, z najwyższą starannością,
zgodnie z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.
§3
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§4

Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska
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1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w
przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia
wskazanych w SIWZ;
1.2. zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
1.3. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki
organizacyjnej albo rozwiązania jednostki organizacyjnej objętej zamówieniem; warunkiem
dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i obliczenie
kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;
1.4. zmiany formy prawnej jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem, w przypadku ich
przekształcenia w spółkę prawa handlowego; nowopowstały podmiot lub upoważniony
przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia
w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy
podmiot, w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń
uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej;
1.5. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku przystąpienia do zamówienia
nieobjętej procedurą jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Warunkiem dokonania takiej
zmiany jest wyrażenie zgody przez Wykonawcę na objęcie odpowiedzialnością takiej
jednostki;
1.6. zmiany (skrócenia) czasu trwania umowy, w przypadku gdy do ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej zadeklaruje chęć przystąpienia
mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 2 miesięcy od momentu
podpisania umowy oraz w trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 50% aktualnie
ubezpieczonych osób zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących
okoliczności, określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:
2.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają
ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług ubezpieczeniowych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
2.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
2.4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
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a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
2.5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
2.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1, 2.3 i 2.6, zmiany postanowień umownych nie
mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1.3 i 1.5 lit. a-b oraz 2, jest złożenie
wniosku przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia
i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych), a w przypadku pozostałych zmian
złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez
drugą stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem
obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień
dodatkowych).
5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1.1 – 2.6, muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
Przedmiot i zakres zamówienia
§5
1.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i
młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora
w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

2.

Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z
o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy
działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker
ubezpieczeniowy pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej realizację
przez Wykonawcę.
Warunki wykonania zamówienia
§6

Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia.
§7
Wykonawca:
1) przyjmuje warunki obligatoryjne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione
w załącznikach do SIWZ,
2) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także
zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona
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ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady
dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te
dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
3) gwarantuje niezmienność rocznych stawek taryfowych za osobę wynikających ze złożonej
oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny
oferowanej z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych osób,
Termin wykonania zamówienia
§8
1.
2.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące począwszy od dnia 01.09.2017r.
Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli
dla każdej jednostki oświatowej oddzielnie zgodnie z poniższymi okresami:
- I rok ubezpieczenia od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. z uwzględnieniem aktualnie
funkcjonujących polis,
- II rok ubezpieczenia od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
Forma wykonania zamówienia
§9

Polisa ubezpieczeniowa będzie wystawiona na każdą jednostkę oświatową Gminy Miejskiej
Biała Podlaska, które tym samym będą ubezpieczającymi i będą przekazywali składki
ubezpieczeniowe Wykonawcy.
Składka
§10
1.

2.

Za
wykonanie
przedmiotu
umowy
Wykonawca
otrzyma
składkę
ubezpieczeniową
a) za ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu dla Grupy nr 1, w wysokości …….
PLN ( słownie: ……………………) rocznie za jednego Ubezpieczonego,
b) za ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu dla Grupy nr 2, w wysokości …….
PLN ( słownie: ……………………) rocznie za jednego Ubezpieczonego,
c) za ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu dla Grupy nr 3, w wysokości …….
PLN ( słownie: ……………………) rocznie za jednego Ubezpieczonego
d) za ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu dla Grupy nr 4, w wysokości …….
PLN ( słownie: ……………………) rocznie za jednego Ubezpieczonego
e) za ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu dla Grupy nr 5, w wysokości …….
PLN ( słownie: ……………………) rocznie za jednego Ubezpieczonego
f) za ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu dla Grupy nr 6, w wysokości …….
PLN ( słownie: ……………………) rocznie za jednego Ubezpieczonego
g) za ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu dla Grupy nr 7, w wysokości …….
PLN ( słownie: ……………………) rocznie za jednego Ubezpieczonego
h) za ubezpieczenie OC nauczycieli, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………) rocznie
za jednego Ubezpieczonego,
i) za ubezpieczenie OC dyrektora, w wysokości ……. PLN (słownie: …………………….) rocznie
za jednego Ubezpieczonego,
Faktyczne wynagrodzenie, stanowić będzie suma iloczynu zaoferowanej rocznej składki za
jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w ubezpieczeniu NNW dla
Grupy nr od 1 do 7, iloczynu zaoferowanej rocznej składki za jednego Ubezpieczonego i
faktycznej liczby Ubezpieczonych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nauczycieli
oraz iloczynu zaoferowanej rocznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby
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Ubezpieczonych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dyrektora.

Warunki płatności
§11
1.
2.
3.

Składka będzie płacona przelewem z podaniem w tytule przelewu nr polisy na rachunek
Wykonawcy.
Składka opłacana będzie ze środków własnych Ubezpieczonego
Płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w następujących terminach:
- I rok ubezpieczenia – składka jednorazowa płatna do 31.10.2017r.
- II rok ubezpieczenia – składka jednorazowa płatna do 31.10.2018r.
Podwykonawcy
§12

1. Wykonawca oświadcza, że całość usługi ubezpieczeniowej objętej zamówieniem wykona
siłami własnymi.
albo
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom
następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia:
L.p.

Powierzany podwykonawcom zakres
usług ubezpieczeniowych

Podwykonawca (firma)

i (o ile były mu znane takie dane przed przystąpieniem do wykonania zamówienia) podał
wskazane poniżej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te usługi:
……………………………………………………………………………………………………

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
Postanowienia końcowe
§13
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta złożona przez ............................................................. z dnia ......................
§14
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W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie mają
zastosowanie postanowienia następujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i szczególnych
warunków ubezpieczenia (wymienić wszystkie warunki ogólne i szczególne z datami
zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na
dzień składania przez Wykonawcę oferty):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….,
których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres wykonywania zamówienia
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz.
1770) i kodeksu cywilnego.
§15
Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą,
nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.
§16
Spory wynikające z niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§17
1.

2.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

……………………………………………
Zamawiający
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O
KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP
Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy:

……………………………………………………………………..

Numer REGON:

……………………………………………………………………..

Numer NIP:

……………………………………………………………………..

Działając zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w związku ze złożeniem
oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach
oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska”
oświadczamy, że:
- reprezentowany przez nas Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184,
1ze zm.) z innym Wykonawcą, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp *
- reprezentowany przez nas Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184,
ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z innym Wykonawcą:
…………………………………………………………………, który złożył odrębną ofertę na tą samą część
- (proszę wskazać nazwę/firmę tego Wykonawcy)
zamówienia: …………………………………………………………………………………………….*
(proszę wpisać nazwę tej części zamówienia)

* niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi
lub wskazanych w pełnomocnictwie)
……………………….,

dnia ………………………………..…..

(miejscowość i data)

UWAGI:
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1.

2.

3.

Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, tj. dotyczących:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym
Wykonawcą, który należąc do tej samej grupy kapitałowej złożył na tę samą część zamówienia odrębną
ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie
składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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