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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 pojazdów 

mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów 

Terenowych na 24 m-ce w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., w 

zakresie OC, NNW, ASS oraz AC” 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wartości nie przekraczającej 209.000 

EURO prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst 

jednolity z późn. zm.). 

2.2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: z 

ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 

2015, poz.1844) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 392, z późn. zm.) 

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 
Zamówienie finansowane jest ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu. 

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu, 

b) spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

4.1. KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ 

DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ. 

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

prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie RP na warunkach określonych 

w Ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz.1844), 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. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ. 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

4.3. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ. 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

4.4. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 
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2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w podpunkcie 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o którym mowa w podpunkcie 1. 

7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1)   zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

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 może na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 
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4.7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

2.1. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20 ustawy Prawo zamówień publicznych lub punkt 4.7. podpunkt 2., może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz pojęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres  obowiązywania tego zakazu. 

2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie punktu 4.7. podpunkt 2.2). 

2.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU. 

5.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą na załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej specyfikacji. 
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5.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 

23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji). 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

5.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, w pierwszej 

kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

5.5. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów w postaci:  

1) Zezwolenia 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 sierpnia  

    1990 r. 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 przez Wykonawcę za zgodność  z oryginałem). 

2) odpisu z   właściwego   rejestru lub   z  centralnej   ewidencji i informacji   o   działalności 

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

    potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 

    zamówień publicznych;  

  3) Ogólnych   Warunków  Ubezpieczenia   mających zastosowanie do ubezpieczeń objętych   

       niniejszym  zamówieniem. 

5.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.5 podpunkt 

2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

5.7. Dokument, o którym mowa w punkcie 5.6 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w punkcie 5.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy wystawienia 

dokumentów odpowiednio jak w punkcie 5.7). 

5.9. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 

5.5. podpunkt 2). 

5.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w punktach 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5.10.1. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów 

o których mowa w punkcie 5.10. 

5.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w punktach 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, 

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

5.12. 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 oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

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

przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

6. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

6.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz o których mowa w punkcie 4.7., natomiast 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z punktami od 

4.1 do 4.3. 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia 

wymienione w punkcie 5.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w punkcie 5.3 składa każdy z wykonawców. 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

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

rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

7.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory 

w formie formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu, kolumn i wierszy. 

7.4. 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. 

7.5. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1) powinny być złożone: 

1)  wykaz składek / stawek dla poszczególnych pojazdów mechanicznych – na 

załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

2)  oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 5.1. – na załącznikach nr 3 i 4 

a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania   

     braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w  

     jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza  

     informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 5.1, 

              b) wykonawca,    który    zamierza    powierzyć    wykonanie    części    zamówienia   

                  podwykonawcom,   w   celu  wykazania    braku   istnienia  wobec   nich  podstaw   

                  wykluczenia   z     udziału     w     postępowaniu      zamieszcza     informację     o                    

                  podwykonawcach   w oświadczeniu, o których mowa w podpunkcie 5.1a), 

3)  pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie  

     ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

4)  pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.4 podpunkt 

2 należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi 

załącznik nr 6, 

 

7.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 

zamówień   publicznych   oraz   przez   podwykonawców, należy złożyć w formie oryginału. 

7.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w punkcie 7.6, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający o udzielenie 
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zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 

7.8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

7.11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz musi wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

podpisującą ofertę. 

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

w następujący sposób: 

– nazwa i adres zamawiającego, 

– nazwa i adres wykonawcy, 

– „Oferta na: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 24 m-ce”. 

7.15. 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 7.14 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub 

„wycofanie”. 

7.16. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń 

i dokumentów. 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. 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. 

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

 

8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

 

8.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych znajdujących 

się w posiadaniu ZDW w Opolu i podległych Oddziałów terenowych, wymienionych 

w załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do specyfikacji, z zastrzeżeniem dokonywanych w 
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okresie realizacji umowy aktualizacji uwzględniających zmiany stanu powstałe w 

wyniku nabycia, zbycia lub wyrejestrowania pojazdów (w tym likwidacji).  

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:  66.51.61.00-1 – usługi ubezpieczenia 

pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, 66.51.41.10-0 – usługi 

ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. 

8.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej (obligatoryjny) obejmuje: 

 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

– zakres zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 392 z późn. zm.) (w 

skrócie OC) 

o Na żądanie Zamawiającego wykonawca wystawi nieodpłatnie 

dokument zielonej karty 

 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (w 

skrócie NNW) 

 Ubezpieczenie pomocy Assistance (w skrócie ASS) 

 Ubezpieczenie Casco pojazdów lądowych (w skrócie AC) 

Zakres i warunki określone w pkt 8.2.1 i n. mają charakter obligatoryjny 

8.2.1.  Ubezpieczenie NNW 

Suma Ubezpieczenia - 10 000 zł/osobę 

8.2.2.  Ubezpieczenie ASS 

Ubezpieczenie Assistance winno obejmować ochroną ubezpieczeniową nie mniej 

niż n/w  ryzyka: 

 naprawa pojazdu na trasie w razie awarii lub uszkodzenia (jeżeli naprawa 

na trasie jest możliwa), 

 holowanie (transport) pojazdu do punktu obsługi najbliższego od miejsca 

siedziby właściciela pojazdu, jeżeli prowizoryczna naprawa w najbliższym 

punkcie obsługi pozwalająca na bezpieczną kontynuację jazdy jest 

niemożliwa, 

 pokrycie kosztów pojazdu zastępczego w razie awarii lub uszkodzenia, 

jeżeli dokonanie w rozsądnym czasie naprawy uszkodzonego pojazdu w 

sposób zapewniający bezpieczną kontynuację jazdy nie jest możliwe lub w 

przypadku dokonania kradzieży pojazdu  

 

Suma Ubezpieczenia  - 5 000 zł/pojazd, w tym: 

W przypadku pojazdów objętych ubezpieczeniem ASS Ubezpieczony może 

także samodzielnie zorganizować pomoc, jeżeli konieczność taka powstała w 

wyniku unieruchomienia pojazdu wskutek zderzenia z innym pojazdem, osobą, 

zwierzęciem lub przeszkodą. W takim przypadku Wykonawca zwróci 

poniesione i udokumentowane koszty holowania pojazdu do wskazanego przez 

Ubezpieczonego miejsca, z zastrzeżeniem, że limit na koszty holowania 

określa się na 1.000,00  PLN brutto na zdarzenie i nie więcej niż 3 000,00 PLN 

brutto na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia licząc dla wszystkich 

pojazdów objętych ubezpieczeniem ASS. Koszty podlegają weryfikacji 
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Wykonawcy do stawki max. 2,50 PLN netto za 1 km holowania z 

uwzględnieniem kosztu załadunku do 70,00 PLN netto.  

8.2.3. Ubezpieczenie AC 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje pełny zakres ubezpieczenia 

uwzględniający nie mniej niż: 

 odszkodowanie w razie uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu wraz z 

wyposażeniem oraz utraty elementów pojazdu i wyposażenia od 

następujących ryzyk (zdarzeń): 

a) nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się 

pojazdu z osobami, przedmiotami, lub zwierzętami, 

b) pożaru i/ lub wybuchu, 

c) powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, 

d) działania osób trzecich, 

e) upadku części budynku lub budowli, upadku drzewa, upadku masztu,  

f) działania czynnika termicznego i/lub chemicznego, 

g) użycia pojazdu w związku z akcją ratowniczą i przewozem osób, 

którym ma być udzielona pomoc lekarska, 

h) uszkodzenie, zniszczenie, wybicie lub zarysowanie szyb 

 odszkodowanie w razie kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 

 odszkodowanie w razie uszkodzeń pojazdu w wyniku aktów 

wandalizmu, 

chyba że postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są dla 

Zamawiającego korzystniejsze.  

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia AC pojazdy wskazane w SIWZ bez 

względu na okres ich eksploatacji. 

Zakres ubezpieczenia Auto Casco obejmuje włączenie ryzyka kradzieży także 

w przypadku okresów ubezpieczenia krótszych niż 12 m-cy. 

Suma Ubezpieczenia pojazdu nie będzie podlegała redukcji po wypłacie 

odszkodowania. 

W umowie ubezpieczenia nie stosuje się obniżenia odszkodowania w stosunku 

do żadnej z powstałych szkód z ubezpieczenia AC, w szczególności nie 

stosuje się udziału własnego / franszyzy redukcyjnej lub franszyzy integralnej. 

Wykonawca nie będzie stosował potrąceń z odszkodowania w postaci 

franszyzy lub udziałów własnych także w przypadku, jeżeli pojazd będący 

przedmiotem szkody był udostępniony przez Ubezpieczonego osobie, która 

nie przekroczyła 26 roku życia. 

Składka obejmuje ubezpieczenie amortyzacji części.  

Wykonawca przyjmuje za wystarczające do ubezpieczenia Auto Casco w 

zakresie obejmującym ryzyko kradzieży zabezpieczenia przeciw kradzieżowe 

posiadane przez pojazdy wymienione w załączonych do Specyfikacji 

wykazach i znajdujące się w posiadaniu lub będące własnością ZDW w Opolu 

lub podległych Oddziałów Terenowych w chwili zawarcia umowy 

ubezpieczenia, będącej wynikiem niniejszego postępowania. 

Pojazdy nowo nabywane w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będą 

musiały spełnić warunki zabezpieczenia zgodnie z wymogami właściwych 

OWU. 
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Sumy Ubezpieczenia – brutto (z VAT) / Odszkodowania płatne z podatkiem 

VAT. 

8.2.4. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej 

 OC - PAŃSTWA - SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA 

WIELOSTRONNEGO 

 AC, NNW – Rzeczpospolita Polska oraz obszar UE, chyba że Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia rozszerzają zakres terytorialny poza teren UE. 

 ASS - Rzeczpospolita Polska, chyba że Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

rozszerzają zakres terytorialny poza teren RP 

8.2.5. Warunki ubezpieczenia 

W przypadku odmiennego uregulowania zawartego w niniejszej specyfikacji w 

stosunku do OWU przedłożonych przez wykonawcę, zastosowanie mają 

postanowienia SIWZ, które w zakresie warunków ubezpieczenia stanowić będą 

cedułę do polisy ubezpieczenia, chyba że postanowienia OWU są dla 

Zamawiającego korzystniejsze.  

Do stosunków wynikających z niniejszego zamówienia stosuje się Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia obowiązujące w dniu złożenia oferty, w szczególności są 

one wiążące dla polis wystawianych w trakcie realizacji zamówienia w całym 

okresie jego trwania. 

8.2.6. Dokumenty / Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane odpowiednio na okresy 12 

miesięczne - na każdy kolejny okres ubezpieczenia z uwzględnieniem okresów 

wyrównania i  zastrzeżeniem terminów określonych w załączonych wykazach: 

a) dla ubezpieczenia OC, - jedna polisa zbiorcza dla wszystkich pojazdów oraz 

potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC na każdy pojazd lub oddzielna 

polisa na każdy pojazd oraz potwierdzenia  zawarcia OC na każdy pojazd, 

b) dla ubezpieczenia AC – jedna polisa na wszystkie pojazdy, 

c) dla ubezpieczenia NNW, ASS jedna polisa.  

W przypadku gdy dla ubezpieczenia OC wystawiane będą oddzielne polisy na 

każdy pojazd Zamawiający dopuszcza wystawienie na tej samej polisie 

potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia w zakresie ryzyka AC i NNW oraz ASS. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wystawi nieodpłatnie dokument 

Zielonej Karty dla wskazanych przez Zamawiającego pojazdów objętych 

ubezpieczeniem. 

8.2.7. Wyrównanie okresów ubezpieczenia 

Dla uzyskania jednolitego terminu rozpoczęcia (zakończenia) okresu 

ubezpieczenia, w szczególności dla wszystkich pojazdów i rodzajów ubezpieczeń 

pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, należy 

wyrównać okresy ubezpieczeń komunikacyjnych na dzień będący końcem okresu 

ubezpieczeń określony w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia. 

8.2.7.1. Wyrównanie okresów ubezpieczeń winno odbyć się wg poniższych zasad: 

 Dla ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej polisa zostanie wystawiona 

na okres 12 miesięcy od dnia wskazanego w wykazie pojazdów/zgłoszeniu 

do ubezpieczenia, a następnie w pierwszym roku trwania umowa 

ubezpieczenia zostanie rozwiązana przez strony za porozumieniem z dniem 

odpowiadającym dniowi wyrównania okresów ubezpieczenia tego roku, na 

który przypada  pierwszy 12 miesięczny okres realizacji zamówienia; 
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 Dla ubezpieczeń AC, NNW zostanie wystawiona polisa na okres 

pozostający do dnia odpowiadającego dniowi wyrównania okresów 

ubezpieczenia tego roku, na który przypada 12 miesięczny okres realizacji 

zamówienia; 

 Dla ubezpieczenia ASS dopuszcza się jedną z powyższych możliwości. 

8.2.7.2. Składka  

 W przypadku ubezpieczeń Auto Casco, NNW składka dla okresu krótszego 

niż 12 m-cy zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia 

zgłaszanego w toku realizacji zamówienia  (pro rata); 

 W przypadku ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, składka zostanie 

rozliczona po okresie ubezpieczenia proporcjonalnie do okresu 

ubezpieczenia (składka ustalona będzie w dwóch ratach – I rata naliczona 

w wysokości za okres ubezpieczenia pozostały do dnia wyrównania, płatna 

w terminie wskazanym w umowie, II rata ustalona w wysokości 

przypadającej za okres ubezpieczenia pozostały po dniu wyrównania, 

niepłatna z uwagi na niewykorzystany okres ubezpieczenia); 

 Dla ubezpieczenia ASS dopuszcza się jedną z powyższych możliwości. 

8.2.7.3. Zasady ustalone niniejszą klauzulą mają zastosowanie również w stosunku do 

pojazdów nabywanych w czasie trwania okresu ubezpieczenia. 

8.2.8. Stawki, składki, franszyza redukcyjna 

8.2.8.1. Dla OC, NNW, ASS winna być ustalona jednolita stawka kwotowa na jeden 

pojazd / grupy pojazdów. 

Dla ubezpieczenia AC winna być ustalona jednolita stawka procentowa na 

jeden pojazd / grupy pojazdów. 

Składka ubezpieczeniowa AC naliczana będzie wg stawki określonej w 

stosunku do wartości rynkowej pojazdów ujętych w załącznikach 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4  do specyfikacji. 

8.2.8.2. Powyższe stawki będą stosowane w odniesieniu do zamówienia o którym 

                  mowa w pkt 8.6 lub w przypadku określonym w pkt 24.13.6; postanowienia  

                  pkt 8.2.7 stosuje się odpowiednio. 

8.2.8.3. W żadnym z rodzajów ubezpieczenia nie przewiduje się stosowania franszyzy 

                 redukcyjnej.  

8.2.9. Likwidacja szkód 

8.2.9.1.      Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszelkich uzasadnionych 

roszczeń w zakresie uzgodnionej ochrony ubezpieczeniowej i uzgodnionej 

sumy ubezpieczenia. 

8.2.9.2.      Wykonawca niezwłocznie po zawiadomieniu przez Ubezpieczonego o 

powstaniu szkody przedstawi swoje stanowisko co do zasadności 

zgłoszonego roszczenia oraz podejmie niezbędne działania zgodnie z 

ustaloną procedurą likwidacji szkody. 

8.2.9.3.      Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, na swój koszt, każdorazowo po 

zakończeniu likwidacji szkody, zawiadomi na piśmie Zamawiającego o 

wyniku postępowania likwidacyjnego, o wysokości wypłaconego 

odszkodowania lub o odmowie wypłaty odszkodowania podając przyczyny 

odmowy. 



 13 

8.2.9.4.       Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dołącza do dokumentów 

ubezpieczenia informację n/t procedury likwidacji szkody t.j. wskazuje 

dane osoby i nr tel. do kontaktu w przypadku zaistnienia szkody. 

8.2.9.5.      W przypadku likwidacji szkód z ubezpieczenia AC Zamawiający zastrzega, 

że likwidacja szkód odbywać się będzie w oparciu o kalkulację wskazanego 

przez Zamawiającego autoryzowanego serwisu producenta pojazdu (tzw. 

wariant serwisowy likwidacji szkód) bez względu na wiek pojazdu, chyba 

że Zamawiający zgłosi Wykonawcy wolę rozliczenia szkody w innym 

trybie likwidacji każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy.   

8.2.9.6. Ustalenie wypłaty odszkodowania z AC 

8.2.9.6.1. Szkoda częściowa: 

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje na podstawie wyceny 

sporządzonej  wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, (z 

uwzględnieniem VAT, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest 

uprawniony do odliczenia VAT z tego tytułu), wg: 

 norm czasowych operacji naprawczych  określonych przez producenta, 

 stawki za 1 roboczogodzinę ustaloną w oparciu o ceny usług w warsztatach 

naprawczych na terenie działalności jednostki likwidującej szkodę, 

 kosztu części zamiennych bez stosowania ubytku ich wartości (z 

uwzględnieniem VAT, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest 

uprawniony do odliczenia VAT z tego tytułu). 

8.2.9.6.2. Szkoda całkowita (z zastrzeżeniem pozostałych zapisów 

niniejszej SIWZ): 

 za szkodę całkowitą uznaje się uszkodzenie pojazdu w stopniu 

przekraczającym koszt naprawy uszkodzonego pojazdu (przy kosztach 

naprawy brutto z VAT) przekraczające 70% rynkowej wartości brutto (z 

VAT) pojazdu bezpośrednio przed powstaniem szkody, 

 koszt naprawy pojazdu stanowiący podstawę do określenia szkody 

całkowitej ustala  się na podstawie wyceny Wykonawcy wg zasad 

zawartych w systemie Audatex lub Eurotax z uwzględnieniem podatku 

VAT, 

 wypłata odszkodowania w przypadku szkody całkowitej ustalona jest jako 

różnica wartości pojazdu i wartości pozostałości (z uwzględnieniem VAT, 

jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia 

VAT z tego tytułu), 

 W przypadku, jeżeli Zamawiający na mocy obowiązujących przepisów jest 

zobligowany do zbycia pozostałości po szkodzie we własnym zakresie, 

Wykonawca uznaje wynik postępowania ws zbycia pozostałości po 

szkodzie za wiążący, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.  

W przypadku, jeżeli cena uzyskana ze sprzedaży pozostałości po szkodzie 

jest niższa od wyceny Wykonawcy, Wykonawca dopłaci kwotę 

odszkodowania stanowiącą różnicę, pod warunkiem, że Zamawiający 

zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do 

przeprowadzenia jawnego postępowania ws zbycia pozostałości po 

szkodzie i postępowanie to zostanie przeprowadzone. W przypadku, jeżeli 

uzyskana cena sprzedaży pozostałości po szkodzie przekracza wycenę tych 

pozostałości sporządzoną przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony 
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do obniżenia odszkodowania o kwotę różnicy, a jeżeli odszkodowanie 

zostało wypłacone, do żądania zwrotu różnicy., 

 w przypadku kradzieży pojazdu odszkodowanie wypłacane jest w 

wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio  przed powstaniem 

szkody z uwzględnieniem VAT, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie 

jest uprawniony do odliczenia VAT z tego tytułu); 

8.2.10. Płatność polisy 

Składka ubezpieczeniowa płatna będzie w dwóch ratach w pierwszym 12 

miesięcznym okresie ubezpieczenia, w termie 21 dni od daty jej wystawienia 

(pierwsza rata) i do 20/07/2017 (druga rata). W kolejnym okresie ubezpieczenia 

odpowiednio.  

Płatność składki za ubezpieczenia zawarte w ramach zamówienia o którym mowa w 

pkt. 8.6 lub w przypadku określonym w pkt 24.13.6 -  jednorazowo w terminie 30 dni 

od daty wystawienia polisy. 

8.2.11. Włączanie pojazdów nowo nabywanych w trakcie trwania ubezpieczenia 

Wszystkie pojazdy nowo nabywane będą automatycznie włączane do ubezpieczenia w 

trakcie jego trwania, od momentu, w którym na Zamawiającego przechodzi ryzyko 

utraty lub uszkodzenia pojazdu, z zastrzeżeniem obowiązku zgłoszenia faktu nabycia 

pojazdu najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu i przekazania Ubezpieczycielowi w 

terminie 3 dni kopii dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu zakupu pojazdu. 

8.2.12. Dane o szkodowości: 

            Wg załączonych zaświadczeń o przebiegu szkodowym – załączniki nr 7 i nr 8 do   

            niniejszej specyfikacji. 

8.3. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 

W umowie ubezpieczenia stosuje się następujące klauzule dodatkowe: 

8.3.1. KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO o treści: 

Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla 

bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem, że na 

rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. 

8.3.2. KLAUZULA PROLONGATY  o treści: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy 

ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w 

terminie określonym w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub też wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy 

ubezpieczenia,  z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

W przypadku  nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie 

przewidzianym w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel wzywa 

Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty składki, wyznaczając dodatkowy co 

najmniej 14-dniowy termin na zapłatę składki, liczony od daty otrzymania 

wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty składki w dodatkowym terminie 

Ubezpieczyciel jest upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. Wygaśnięcie umowy następuje wyłączenie na mocy skutecznie 

złożonego Ubezpieczającemu wypowiedzenia.  

W sytuacji braku opłaty kolejnej raty składki Ubezpieczyciel wzywa 

Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty raty składki wyznaczając dodatkowy, co 
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najmniej 14-dniowy, termin do zapłaty składki (raty), liczony od daty otrzymania 

wezwania. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym (dodatkowym) 

terminie, ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero 

począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności  

raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku 

bankowego Ubezpieczającego. 

 

8.4. Klauzule dodatkowe / rozszerzenia zakresu ubezpieczenia AC – zakres 

            ubezpieczenia fakultatywny: 

8.4.1. KLAUZULA ZAKRESU UBEZPIECZENIA ALL RISKS 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

na mocy niniejszej Klauzuli strony ustalają, że ochroną ubezpieczeniową objęte są 

wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, utracie lub całkowitym zniszczeniu 

pojazdu lub jego części wraz z wyposażeniem przyjętym do ubezpieczenia, na 

skutek wszelkich zdarzeń  niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby 

upoważnionej do korzystania z pojazdu, także wskutek kradzieży pojazdu lub 

jego części, z wyłączeniem zdarzeń określonych w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.  

Klauzula nie uchybia zapisom określającym zakres ubezpieczenia All Risks 

zdefiniowany w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mających zastosowanie do 

umowy ubezpieczenia. 

 

8.4.2. KLAUZULA POKRYCIA KOSZTÓW BADANIA TECHNICZNEGO 

            PO SZKODZIE 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

na mocy niniejszej Klauzuli strony ustalają, że ochroną ubezpieczeniową objęte są 

dodatkowo koszty wykonania badań technicznych do wykonania których 

zobowiązany jest Ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów, po 

szkodzie objętej zakresem ubezpieczenia. 

 

8.4.3. KLAUZULA POKRYCIA KOSZTÓW ODTWORZENIA TABLIC I ZNAKÓW 

            REJESTRACYJNYCH 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

na mocy niniejszej Klauzuli strony ustalają, że ochroną ubezpieczeniową objęte są 

koszty odtworzenia tablic i znaków rejestracyjnych, jeżeli konieczność ich 

otworzenia jest następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub utraty, o ile zdarzenie 

to miało związek z zaistniałą szkodą. 

8.4.4. KLAUZULA STAŁEJ SUMY UBEZPIECZENIA POJAZDÓW NOWYCH 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

na mocy niniejszej Klauzuli strony ustalają na potrzeby ubezpieczenia Auto 

Casco, że Suma Ubezpieczenia pojazdu nabywanego w autoryzowanym punkcie 

sprzedaży jako fabrycznie nowy i którego okres eksploatacji nie przekroczył 12 
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m-cy, przyjęta w wysokości równej wartości fakturowej pojazdu w dniu nabycia, 

będzie niezmienna w okresie ubezpieczenia do 12 m-cy eksploatacji. Za wartość 

rynkową pojazdu w okresie ubezpieczenia do 12 m-cy eksploatacji przyjmuje się 

Sumę Ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia. 

 

8.4.5. KLAUZULA BRAKU WAŻNEGO BADANIA TECHNICZNEGO PO 

            SZKODZIE 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

na mocy niniejszej Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia AC o szkody 

powstałe w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego, którego 

konieczność wykonania, jest objęta obowiązkiem ustawowym wskutek dokonania 

naprawy pojazdu, a badań tych nie wykonano. 

8.4.6. KLAUZULA UTRATY KLUCZY 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

na mocy niniejszej Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia AC o koszty 

wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń 

antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy lub innych fabrycznych urządzeń 

służących do otwarcia pojazdu w wyniku kradzieży lub zagubienia. Warunkiem 

uznania roszczenia jest przedłożenie poświadczenia zgłoszenia kradzieży na 

Policji. 

8.4.7. KLAUZULA USZKODZENIA ZAMKÓW 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

na mocy niniejszej Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia AC o szkody 

powstałe wskutek mechanicznego uszkodzenia zamków w wyniku próby 

dokonania kradzieży lub włamania do pojazdu. 

8.4.8. KLAUZULA SAMOISTNEGO OTWARCIA POKRYWY 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

na mocy niniejszej Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia AC o szkody 

powstałe w wyniku samoistnego otwarcia pokrywy silnika lub bagażnika. 

8.4.9. KLAUZULA PRZEWRÓCENIA SIĘ POJAZDU 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

na mocy niniejszej Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia AC o szkody w 

pojeździe wskutek jego przewrócenia się. Ochroną objęte są wszystkie pojazdy, 

niezależnie od ich rodzaju lub przeznaczenia, w tym także pojazdy 

samowyładowcze lub specjalne podczas wykonywania czynności załadowczych / 

wyładowczych lub specjalistycznych. 

8.4.10. KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI 

       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

strony ustalają na mocy niniejszej Klauzuli, że nie stosuje się zasady 
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proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość 

niedoubezpieczenia nie przekracza 15% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu 

ubezpieczenia. 

 

8.4.11. KLAUZULA UBEZPIECZENIA OKLEIN I NADRUKÓW REKLAMOWYCH / 

            INFORMACYJNYCH 

       Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

ustala się, że Wykonawca pokryje do wysokości niżej uzgodnionego limitu 

odpowiedzialności, koszty odtworzenia nadruków i oklein reklamowych/ 

informacyjnych znajdujących się na ubezpieczonym pojeździe w związku z 

prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością, a uszkodzonych w wyniku 

szkody objętej zakresem umowy ubezpieczenia. 

       Limit odpowiedzialności - 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

 

8.4.12. KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

            WYPOSAŻENIA POJAZDU 

       Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

ustala się, że Wykonawca pokryje do wysokości niżej uzgodnionego limitu 

odpowiedzialności, koszty odtworzenia elementów dodatkowego, zewnętrznego 

wyposażenia zamontowanego na ubezpieczonym pojeździe w związku z 

prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością, a uszkodzonych w wyniku 

szkody objętej zakresem umowy ubezpieczenia. 

       Limit odpowiedzialności - 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

8.5. Klauzule dodatkowe / rozszerzenia zakresu ubezpieczenia ASS – zakres 

ubezpieczenia fakultatywny: 

 

8.5.1. ROZSZERZENIE OCHRONY ASS O POKRYCIE KOSZTÓW 

            ZAKWATEROWANIA NA CZAS NAPRAWY POJAZDU 

Okres pokrycia kosztów – max. 3 doby hotelowe / na zdarzenie 

 

8.5.2. ROZSZERZENIE OCHRONY ASS O POKRYCIE KOSZTÓW PARKINGU 

            STRZEŻONEGO 

Koszt gwarantowany przez Wykonawcę – 300zł / na zdarzenie 

8.5.3. KLAUZULA ZNIESIENIA FRANSZYZY KILOMETROWEJ 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

strony ustalają na mocy niniejszej Klauzuli, że w przypadku zastosowania w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  Assistance franszyzy kilometrowej, 

Wykonawca odstępuje od jej stosowania. 
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8.5.4. KLAUZULA POJAZDU ZASTĘPCZEGO NA OKRES 7 DNI, GDY 

            KONIECZNOŚĆ WYNAJĘCIA POWSTAŁA WSKUTEK SZKODY Z AC 

       Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia szkody z tytułu ubezpieczenia AC, 

posiadaczowi pojazdu przysługuje pojazd zastępczy na czas naprawy, ale nie 

dłużej niż na okres 7 dni. 

 

8.5.5. KLAUZULA POJAZDU ZASTĘPCZEGO NA OKRES 7 DNI, GDY 

            KONIECZNOŚĆ WYNAJĘCIA POWSTAŁA WSKUTEK AWARII POJAZDU 

       Strony ustalają, że w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku awarii, 

posiadaczowi pojazdu przysługuje pojazd zastępczy na czas naprawy, ale nie 

dłużej niż na okres 7 dni. 

 

8.6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

            MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ   

            PUBLICZNYCH. 

 

            Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67    

            ust. 1 pkt. 6    ustawy   Pzp do  wysokości 56 410,18 zł netto. Zamawiający     udzieli  

            zamówień     polegających     na      powtórzeniu    podobnych     usług,    w  zakresie              

            związanym  z tym   zamówieniem, gdy będzie posiadał  niezbędne środki finansowe. 

 

                Zamówienia, o których   mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp  zostaną  udzielone  

                gdy zajdzie   konieczność  zwiększenia wielkości   zamówienia w  danym ryzyku  

              w   czasie    obowiązywania   okresu    ubezpieczenia,      w   szczególności       w    

               przypadku    zmiany   lub   aktualizacji   przedmiotu    ubezpieczenia na skutek  

               nabycia   nowych   składników mienia   lub podniesienia wartości środka trwałego. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu w/w zamówienia na 

warunkach określonych w niniejszej SIWZ.  

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. 

Postanowienia pkt 8.2.7 stosuje się odpowiednio. 

 

9. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

9.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

           poniższe kryteria: 

 

A. cena oferty 50 % 

B. klauzule dodatkowe 50 % 

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 najniższa / Cena oferty badanej) x 200 punktów 
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Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. 

Ad. B). Ocena punktowa za klauzule dodatkowe 

 

Przy   ocenie   punktowej za klauzule dodatkowe   najwyższą  notę 200 punktów otrzyma  

oferta, w której   zostaną   zaakceptowane   wszystkie  dodatkowe klauzule fakultatywne  

określone w pkt  8.4 i 8.5 niniejszej specyfikacji. 

 

W   przypadku   braku   akceptacji   klauzul   fakultatywnych,   Zamawiający    odejmie  

Wykonawcy za każdą skreśloną klauzulę 10 pkt, z wyjątkiem n/w gdzie: 

- za skreśloną KLAUZULĘ ZAKRESU UBEZPIECZENIA ALL RISKS – 

Zamawiający odejmie 40 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 0 pkt, 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 50% + liczba 

punktów za klauzule dodatkowe (max 200 pkt.) x 50% ] 

Maksymalnie Wykonawca za ofertę może uzyskać 200 punktów 

 

9.2. Brak  akceptacji przez Wykonawcę jakiegokolwiek z wymogów zawartych w 

            SIWZ, określonych jako obligatoryjne, spowoduje odrzucenie jego oferty. 

9.3. Wszystkie   obliczenia   matematyczne      prowadzone   w   trakcie    oceny w każdym 

           kryterium będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9.4. Oferta, która   uzyska najwyższą łączną liczbę punktów z dwóch kryteriów oceny ofert  

            według wzoru: 

Łączna liczba otrzymanych punktów = liczba punktów przyznana w kryterium  

„cena oferty” + liczba punktów przyznana w kryterium „klauzule dodatkowe” 

            zostanie  uznana  za   najkorzystniejszą,  pozostałe   zostaną  sklasyfikowane zgodnie z   

            uzyskaną liczbą punktów. 

 

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

            ofert   przedstawia  taki sam   bilans ceny lub kosztu i innych   kryteriów   oceny ofert,      

           zamawiający   spośród    tych   ofert   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. 
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10. PODWYKONAWSTWO. 

 

10.1. 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. 

10.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w formularzu oferty części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. 

10.3. 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 takie 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   usług. 

 

11. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 24 miesiące w okresie  od 

01.01.2017 r. godzina 0.00 do 31.12.2018 r.  godzina 24.00 dla pojazdów, których termin 

wznowienia ubezpieczenia upływa  w okresie realizacji zamówienia (z zastrzeżeniem 

terminów bieżących polis). 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

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

             przedmiotu zamówienia w formularzu oferty – załącznik nr 1. 

12.2. Cena    oferty   zostanie   wyliczona przez wykonawcę w oparciu o formularze cenowe 

            sporządzone na załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

12.3. Cena  oferty   musi   uwzględniać wszelkie   wymagania   niniejszej   specyfikacji oraz 

            obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

            z obowiązującymi    przepisami   realizacji przedmiotu zamówienia.   Wykonawca nie  

            może samodzielnie   wprowadzić  zmian   do   formularzy cenowych. 

12.4. Ceny jednostkowe określone w ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i 

            nie podlegały zmianom w okresie realizacji. 

12.5. Nie przewiduje się stosowania składek / stawek minimalnych. 

12.6. 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. 

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

12.8. Cena oferty ulega stosownemu zmniejszeniu w przypadku zbycia lub wyrejestrowania 

             pojazdu na zasadach określonych we właściwych   przepisach obowiązujących w dniu   

             zbycia   lub   wyrejestrowania   pojazdu   (w tym jego likwidacji)   oraz w  przypadku  

             urealnienia wartości rynkowych pojazdów obejmowanych ubezpieczeniem. 

12.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysokości 

             podatku VAT. 

12.10. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy. 

12.11. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

            zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

            i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny  

            podatek   od  towarów i usług, który   miałby   obowiązek   rozliczyć   zgodnie   z tymi    

            przepisami. 



 21 

 

13. 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. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
15. WADIUM. 

   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

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

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w terminie do dnia 07.12.2016 r. do godz. 10:00. 

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

 

18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

18.1. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.12.2016 r. o godz. 10:15 w Zarządzie Dróg 

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

18.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

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

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności 

zawartych w ofertach oraz klauzul dodatkowych. 

18.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 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, warunków płatności zawartych w ofertach oraz 

klauzul dodatkowych. 

 

19. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT. 

19.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. 

19.2. 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 19.3 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

19.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a)  oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  
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     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. 

 

20. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

20.1. 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. 

20.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 20.1, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

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

którym mowa w punkcie 20.1. 

20.4. 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. 

20.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

20.6. 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. 

20.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

21. NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

W sprawach przedmiotu zamówienia: Witold  Marschall  - marschall Kancelarie 

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

W sprawach procedury przetargowej: Barbara Łabuz, Bartosz Różycki – Wydział 

Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 29, 77 459 18 28 w godz. 07:00–15:00. 

 

22. ODRZUCENIE OFERT. 

22.1. 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, 
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c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt 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 lub kosztu, 

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) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na przedłużenie terminu związania ofertą, 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium, 

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

23. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

23.1. 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. 

23.2. 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. 

 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 

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

najkorzystniejszą. 

24.2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) 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, 
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b)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

24.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informacja, o której mowa w podpunkcie 24.2b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla 

których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

24.4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w podpunktach 24.2a) i 24.2d), 

na stronie internetowej. 

24.5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w punkcie 24.2, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

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

183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób. 

24.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 24.6, jeżeli  

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

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 

180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w następstwie jego wniesienia Izba 

ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

24.8. 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. 

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

zobowiązany będzie do podpisania umowy 

24.10. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

24.11. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

24.12. Wybrany Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, do czasu podpisania 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. 
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24.13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy    

            w stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: 

24.13.1. 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;   

24.13.2. Zachodzi  potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia 

                ryzyka   poniesienia   straty  w przypadku zmiany   obowiązujących   przepisów  

                prawa lub wydania  orzeczenia  zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego; 

24.13.3. Zachodzą   inne   zmiany   obowiązujących   przepisów,   powodujące  konieczność 

                 dostosowania   do niej warunków  umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów  

                 podatkowych; 

24.13.4. Zachodzi   konieczność   zmiany  harmonogramu i terminów   płatności składek;  

24.13.5. Zachodzi konieczność aktualizacji oznaczenia lub identyfikacji przedmiotu 

                 ubezpieczenia; 

24.13.6. Zachodzi   konieczność   zwiększenia wielkości   zamówienia w danym ryzyku w 

                czasie   obowiązywania   okresu ubezpieczenia, w   szczególności w   przypadku  

                zmiany lub aktualizacji   przedmiotu  ubezpieczenia na skutek nabycia nowych  

                składników mienia lub podniesienia wartości środka trwałego; 

24.13.7. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek 

                 likwidacji lub sprzedaży ubezpieczonych składników mienia; 

24.13.8. Nastąpi urealnienie wartości rynkowej pojazdów objętych ubezpieczeniem. 

24.13.9. Zmiana będzie dokonywana w formie aneksu do umowy / polisy lub odrębnego 

                 dokumentu ubezpieczenia. 

24.13.10.  Zmiana ceny oferty w wyniku zmian określonych w pkt. 24.13.6 i n. dokonuje się 

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

                stawki / ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy. 

24.13.11. W przypadku zmniejszenia składki Ubezpieczyciel dokona zwrotu należnej części 

                składki przypadającej za niewykorzystany  okres ubezpieczenia na wskazany przez  

                Zamawiającego rachunek bankowy, nie później niż w terminie 45 dni po zgłoszeniu  

                przez Zamawiającego   zbycia / likwidacji   pojazdu. Zapisy pkt 24.13.10 stosuje się  

                odpowiednio. 

 

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

25.1. 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. 

25.2. 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. 

25.3. 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. 

25.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 
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4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

25.5. 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. 

25.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

25.7. 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 przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

25.8. 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. 

25.9. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo 

w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

25.10. 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. 

25.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 25.9 i 25.10 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. 

25.12. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni 

od dnia otrzymania 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. 

25.13. 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. 

25.14. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa 

Izby. 

25.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
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26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 Formularz oferty,  

Załączniki nr 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Formularze cenowe – nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – wykaz składek / stawek OC, 

NNW, ASS oraz AC dla poszczególnych pojazdów, 
 

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,  

Załącznik nr 4  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

Załącznik nr 5 lista podmiotów należących do grupy kapitałowej,  

Załącznik nr 6 wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,  

Załącznik nr 7 zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ryzykach komunikacyjnych 

wystawione przez STU ERGO HESTIA S.A. dnia 16/11/2016 r, 
 

Załącznik nr 8 zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia wystawione przez InterRisk 

dnia 23/11/2016 r.  
 

 

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 

 

 

 

 


