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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, fax 

77 458 13 52, e-mail: przetargi@zdw.opole.pl, www.bip.zdw.opole.pl zwany dalej 

„zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia  

i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie mienia Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na okres 18 m-cy” 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

207.000 EURO prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zmianami). 

2.2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie z dnia 22 maja 

2003r. o działalności ubezpieczeniowej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 950, z późn. zm). 

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Zamówienie finansowane jest ze środków samorządowych będących w dyspozycji 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający poniższe warunki: 

4.1. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI  LUB  

CZYNNOŚCI 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do 

prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, na warunkach określonych w 

Ustawie z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 

950 z późn. zm.), jako krajowy lub zagraniczny Ubezpieczyciel, mający oddział lub 

przedstawicielstwo w Polsce,  jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 

wykazać, że każdy wykonawca spełnia warunek określony powyżej. 

4.2. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert wykonał lub wykonuje minimum jedno zadanie dla jednostek 

samorządowych (gmin, powiatów województw) lub zarządców dróg, obejmujące swoim 

zakresem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządcy drogi. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 

wykazać, że co najmniej jeden wykonawca spełnia warunek określony powyżej. 

4.3. DYSPONOWANIE ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ 

OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
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Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za 

spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.3. 

4.4. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za 

spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.3. 

4.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

4.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia również wykonawcę, 

który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, 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 dowolnych 

środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 

organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz  naprawił szkody powstałe w wyniku 

naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

5.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym 

języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczony przez wykonawcę. 

5.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5.3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do 

niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złożenie oferty na formularzach sporządzonych 

przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom 

określonym przez zamawiającego. 

5.4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. 

5.5. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. Kopia dokumentu powinna mieć zamieszczony zapis „za zgodność 

z oryginałem”. 

5.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

5.7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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5.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

5.10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.11. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia 

udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5.12. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

5.13. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 

w następujący sposób: 

 nazwa i adres zamawiającego, 

 nazwa i adres wykonawcy, 

 Oferta na: „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz mienia Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu”. 

5.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie takie 

musi być oznaczone jak w punkcie 5.13 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem 

„zmiana” lub „wycofanie”. 

5.15. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.16. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

6.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

poniższe kryteria (ocena będzie dokonywana łącznie dla Zadania A i Zadania B): 

A. cena oferty 70 % 

B. klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 30 % 

Ad. A). Ocena punktowa za cenę oferty . 

Maksymalną ilość punktów (200 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. 

Punkty będą przyznawane wg następującego wzoru 

Ilość punktów za Cenę oferty (cena za Zadanie A + cena za Zadanie B) = (Cena najniższa / Cena 

oferty badanej) x 200 punktów 

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. 

Ad. B). Ocena punktowa za klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 

Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe najwyższą notę 200 punktów otrzyma oferta, 

w której zostaną zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule fakultatywne określone w 

DRUKU NR 3 do niniejszej specyfikacji. 

W przypadku braku akceptacji klauzul fakultatywnych, Zamawiający odejmie Wykonawcy 

za każdą skreśloną klauzulę 5,0 pkt, z wyjątkiem n/w gdzie: 



 5 

- za skreśloną KLAUZULĘ KRADZIEŻY ELEMENTÓW WBUDOWANYCH w 

ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii / uszkodzeń – Zamawiający odejmie 35 pkt 

Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru: 

Ilość punktów za  klauzule  przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie 

badanej / Suma punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 200 

punktów. 

W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają po potrąceniach 0pkt, ilość 

punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma 

punktów możliwa maksymalnie do uzyskania 200 pkt) x 200 punktów. 

W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość 

punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma 

punktów możliwa maksymalnie do uzyskania - 200 pkt) x 200 punktów. 

 
Ogólna ilość punktów zostanie przeliczona wg wzoru 

Liczba otrzymanych punktów = [ liczba punktów za cenę oferty (max 200 pkt) x 70% + l.p. za 

klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia (max 200 pkt.)x 30%  

Maksymalnie Wykonawca za ofertę może uzyskać 200 punktów 

6.2. Brak  akceptacji przez Wykonawcę pozostałych wymogów zawartych w SIWZ oraz 

w DRUKU nr 3, które nie zostały wyraźnie określone jako fakultatywne i 

podlegające ocenie punktowej, spowoduje odrzucenie jego oferty. 

6.3. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny w każdym kryterium 

będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6.4. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów. 

6.5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawiać będzie taki sam bilans cen i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA. 

7.1. Formularz oferty na Zadanie A - na DRUKU nr 1 – formularz A. 

7.2. Formularz oferty na Zadanie B - na DRUKU nr 1 – formularz B. 

7.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych – na DRUKU nr 2.1.a. 

7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – na DRUKU nr 2.1.b. 

7.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

7.6. Zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 

stycznia 2004) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie 

wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 
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sierpnia 1990 albo odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w 

zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją 

siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu 

uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem). 

7.7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej – na DRUKU nr 2.2. 

7.8. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie - na DRUKU nr 2.3.  

UWAGA: Za główne usługi należy rozumieć takie, które potwierdzają spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 4.2 niniejszej specyfikacji. 

7.9. Projekt umowy ubezpieczenia, w tym: 

7.9.1. Projekty umów generalnych na Zadanie A i Zadanie B wg wzorów załączonych do 

Specyfikacji (DRUK nr 4), 

7.9.2. Szczególne Warunki Ubezpieczenia uwzględniające oczekiwane warunki 

ubezpieczenia podane w Karcie Ryzyka (DRUK nr 3), jeżeli są wymagane dla 

danego rodzaju ubezpieczenia, 

7.9.3. Postanowienia dodatkowe uwzględniające włączenie do zakresu ochrony rozszerzeń 

ochrony ubezpieczeniowej oraz Klauzul Brokerskich, jeżeli są wymagane dla 

danego rodzaju ubezpieczenia, 

7.9.4. Ogólne Warunki Ubezpieczeń objętych zamówieniem. 

7.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale 

lub kopii potwierdzonej notarialnie. Każdy z wykonawców powinien złożyć 

dokumenty wymienione w punktach od 7.4 do 7.7. Dokument wymieniony w punkcie 

7.3 może być złożony przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich 

wykonawców. 

7.11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.5, składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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Dokumenty, o którym mowa w podpunkcie 1a) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 

7.11, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (terminy 

wystawienia dokumentów odpowiednio jak w punkcie 7.11). 

7.13. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

8.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenie mienia przez okres 

18 m-cy w zakresie określonym poniżej. 

8.2. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje: 

8.2.1. ZADANIE A  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZDW (CPV 66 51 64 00-4): 

- w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności zarządzaniem, 

administrowaniem i utrzymaniem pasa drogowego (dróg, ulic i  chodników), oraz 

- w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia, 

8.2.2. ZADANIE B – ubezpieczenie mienia ZDW, w tym: 

 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie, 

rozszerzonym o ryzyko wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7), 

 ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich oraz maszyn i urządzeń od 

awarii (CPV 66 51 50 00-3), 

 ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku „ na pierwsze 

ryzyko”, mienia od dewastacji, szyb od stłuczenia (CPV 66 51 50 00-3), 

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 50 00-3). 

8.2.3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera: 

DRUK  nr 3 – KARTA RYZYKA 

oraz 

DRUK  nr 4 – UMOWY GENERALNE 

8.3. Zamówienia uzupełniające 

8.3.1. Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie większej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

8.3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu zamówienia uzupełniającego na 

warunkach określonych w niniejszej SIWZ.  
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8.3.3. Cena naliczana za zgłaszany przedmiot zamówienia będzie obliczana proporcjonalnie do 

okresu ubezpieczenia zgłaszanego w toku realizacji Zamówienia wg cen 

jednostkowych, nie wyższych niż w złożonej ofercie do zamówienia podstawowego. 

8.3.4. Zamówienie uzupełniające będzie realizowane w formie aneksu do polisy. 

9. PODWYKONAWSTWO. 

9.1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga osobistego 

wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem czynności 

technicznych związanych z likwidacją szkód, które mogą być zlecone podmiotom 

zewnętrznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami Ubezpieczyciela. 

10. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 18 miesięcy w okresie od 

01.01.2015 do 30.06.2016, z zastrzeżeniem terminów bieżących polis. 

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

11.1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia na DRUKU NR 1. 

11.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o Formularz A i Formularz 

B. Wykonawca w ofercie poda cenę za całość ubezpieczenia dla każdego z zadań za 

okres ubezpieczenia podany w Specyfikacji oraz ponadto dla każdego z  

proponowanych ubezpieczeń poda, zgodnie z  formularzem oferty, cenę obejmującą: 

o cenę za 12 miesięczne okresy ubezpieczenia oddzielnie za 

dany rodzaj ubezpieczenia  

o cenę za 6 miesięczne okresy ubezpieczenia oddzielnie za 

dany rodzaj ubezpieczenia  

 

11.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu usług, o których mowa w niniejszej 

specyfikacji. 

11.4. Ceny określone w formularzu cenowym zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy 

i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem przypadków określonych w pkt. 

23.10.5 i n. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w DRUKU nr 4 - 

Umowy Generalne. 

11.5. Ceny / stawki jednostkowe ustalone są na okres ważności umowy i nie podlegały 

zmianom w okresie realizacji. 

11.6. Wszystkie ceny, w tym jednostkowe powinny być zaokrąglone do pełnych złotych wg 

reguły, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki 

kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.  

11.7. Cena oferty winna być wyrażona w nowych złotych polskich (PLN). 

11.8. Nie przewiduje się stosowania składek / stawek minimalnych. 

12. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w nowych 

złotych polskich. 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
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Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

14. WADIUM. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

16.1. Ofertę należy składać w kancelarii (parter – pokój nr 10) Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, ul. Oleska 127 w terminie do dnia 12.12.2014 r. do godz. 10:00. 

16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

17.1. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.12.2014 r. o godz. 10:15 w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro). 

17.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

17.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 

17.4. Informacje, o których mowa w punkcie 17.2 i 17.3, zamawiający przekaże niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

18. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT. 

18.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. 

18.2. W toku badania i 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 punktu 18.3 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

19. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

19.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia udzielone będą niezwłocznie na piśmie 

na wniosek wykonawcy, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

19.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 

po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 19.1, lub dotyczy 
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udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

19.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 19.1. 

19.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania, a także zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której 

udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

19.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści ją na stronie 

internetowej. 

19.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania 

ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej i zamieści w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

19.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

20. NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

20.1. W sprawach przedmiotu zamówienia: Witold Marschall - marschall Kancelarie 

  Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. w  Opolu, tel. 77 442 72 10; 691 537 527 

20.2. W sprawach procedury przetargowej: Paweł Kłonowski, Bartosz Różycki – Wydział 

Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 27(28) w godz. 07:00–15:00. 

21. ODRZUCENIE OFERT. 

21.1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 
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22.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione 

w przypadkach, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) 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, 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

22.2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert. 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 

23.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 

23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

23.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa 

w punkcie 23.2 a) zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. 

23.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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23.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 23.4, jeżeli: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego wykonawcy. 

23.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

23.7. W terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca 

zobowiązany będzie do podpisania umów, których projekty stanowią załączniki do 

niniejszej specyfikacji (DRUK nr 4)  i wystawienia dokumentów ubezpieczenia. 

Wykonawca wystawi odrębne dokumenty ubezpieczenia (polisy) dla zakresu 

objętego Zadaniem A i zakresu objętego Zadaniem B. 

23.8. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający 

zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

23.9. Wybrany Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, do czasu zawarcia umowy wystawi 

NOTĘ POKRYCIA na warunkach określonych w wybranej ofercie.  Wystawienie 

Noty Pokrycia nie powoduje dodatkowych kosztów dla Zamawiającego z wyjątkiem  

sytuacji odstąpienia od umowy. W takim przypadku za każdy dzień pokrycia 

ubezpieczeniowego Zamawiający zapłaci 1/365 część rocznej składki określonej w 

wybranej  ofercie. 

23.10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: 

23.10.1. Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno – prawna 

działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy,  

przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / 

utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego;   

23.10.2. Zachodzi  potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia 

ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa 

lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego;  

23.10.3. Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność 

dostosowania do niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów 

podatkowych; 

23.10.4. Zachodzi konieczność zmiany harmonogramu i terminów płatności składek;  

23.10.5. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek 

dokonanych inwestycji - zwiększenia Sumy Ubezpieczenia w wyniku zwiększenia 

wartości posiadanego mienia wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia;  

23.10.6. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek 

likwidacji lub sprzedaży składników mienia;  
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23.10.7. Zachodzi konieczności dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku 

przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego 

przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową; 

23.10.8. Zmiana będzie dokonywana w formie aneksu do umowy / polisy. 

23.10.9. Zmiana ceny oferty w wyniku zmian określonych w pkt. 23.10.5 i n. dokonuje się 

proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia (pro rata) odpowiednio w oparciu o stawki / 

ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy. 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 

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. 

24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 

środków ochrony prawnej. 

24.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

24.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

24.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

24.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (faksem lub drogą 

elektroniczną). 
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24.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia 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 na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

24.9. 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. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w 

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

24.10. 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. 

24.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 24.9 i 24.10 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. 

24.12. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców 

do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

24.13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach 

określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

24.14. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczany przez Prezesa Izby. 

24.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

DRUK nr 1 Formularze oferty (Formularz A i Formularz B),  

DRUK nr 2.1.a Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 

DRUK nr 2.1.b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

DRUK nr 2.2 Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej  

DRUK nr 2.3 Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 

3 lat 
 

DRUK nr 3 KARTA RYZYKA (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  

DRUK nr 4 Formularz 4.1 Umowa Generalna Ubezpieczenia Odpowiedzialności 

Cywilnej 

Formularz 4.2. Umowa Generalna Ubezpieczenia Mienia  

 

DRUK nr 5  Procedura Likwidacji Szkód  

 Formularz 5 - Wykaz osób odpowiedzialnych z ramienia Wykonawcy za 

realizację Zamówienia 
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Formularz 5.1. – Informacja dla osoby poszkodowanej 

Formularz 5.2. – Zgłoszenie szkody z OC 

Formularz 5.3. – Potwierdzenie Zarządcy Drogi 

 

W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem  

i wykonaniem umów ubezpieczenia będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem broker 

ubezpieczeniowy: 

marschall KANCELARIE BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH  Sp. z o.o. 

45-056 Opole ul. Kośnego 3/3 

 


