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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
(IDW)

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
Polska

1. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Część I - IDW,
II – Umowa, III – OPZ), zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje jest ubezpieczenie budynków i budowli, maszyn,
narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków
trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym
mieniem, na lata 2018 - 2019.

2.

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:
Słownik główny
Usługi ubezpieczeniowe

3.

66510000-8

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej
SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).

4.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w SIWZ i ofercie.

4. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający

uzna powyższy

warunek za

spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże,

że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170), tzn. kopia zezwolenia
Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed
1 stycznia 2004r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie

Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument
jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę,
potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Nie dotyczy.
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.
5.2

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
Pzp wykluczy:
1)

Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;

2)

Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)

skarbowe,

d)

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)

Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej

lub

komandytowo-akcyjnej

lub

prokurenta

prawomocnie

skazano

za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4)

Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)

Wykonawcę,

który

w

wyniku

zamierzonego

działania

lub

rażącego

niedbalstwa

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu,

spełnia

warunki

udziału

w

postępowaniu

lub

obiektywne

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)

Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

Wykonawcę,

który

Zamawiającego

lub

bezprawnie

wpływał

pozyskać

informacje

lub

próbował

poufne,

wpłynąć

mogące

dać

na

czynności

mu

przewagę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8)

Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane

w

inny

sposób

niż

przez

wykluczenie

Wykonawcy

z

udziału

w postępowaniu;
9)

Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.3

Informacja

dla

Wykonawców

polegających

na

zasobach

innych

podmiotów,

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:
5.3.1 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.
5.3.2 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.
5.3.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i ust. 5 ustawy Pzp.
5.3.4 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.
5.3.5 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.
5.3.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.1 IDW, 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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt 5.3.1 IDW.
5.3.7 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 informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 IDW.
5.3.8 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest
do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
6.7.2 a) IDW.
5.3.9 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają
w szczególności:
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.
5.4

Informacja dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom
5.4.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których
mowa w pkt 6.1 IDW.
5.4.2 Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty wymienione w pkt
6.7.2 IDW dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
5.5

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja)
5.5.1 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.
5.5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów
art.

24

ust.

7-10

i

12

ustawy

Pzp

natomiast

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.1.2 IDW.
5.5.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 6.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.5.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w pkt. 6.3 IDW składa każdy z Wykonawców.
5.5.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których
mowa w pkt 6.7 IDW, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.1 IDW składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych
w pkt 5.1.2 IDW.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.2 IDW składa każdy z nich.
5.6

Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 22
ust. 2ustawy Pzp.

5.7

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8

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.

5.9

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do oferty. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

5.10 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego

wątpliwości,

Zamawiający

wzywa

do

ich

złożenia,

uzupełnienia

lub

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.11 Jeżeli

Wykonawca

nie

złożył

wymaganych

pełnomocnictw

albo

złożył

wadliwe

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
5.12 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5.13 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia
– nie spełnia”.
5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
5a.1

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy Pzp: 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. poz. 978, z późn. zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

5a.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy Pzp,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
c)

w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp,

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5
pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5a.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody

wyrządzonej

przestępstwem

lub

przestępstwem

skarbowym,

zadośćuczynienie

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom

lub

przestępstwom

skarbowym

lub

nieprawidłowemu

postępowaniu

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
5a.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
5a.5 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
5a.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.

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

6.1

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.

6.2

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
pisemnej wraz z ofertą. W/w oświadczenia stanowić będą załącznik nr 1 i 2 do oferty.

6.3

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.4

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

6.5

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

potwierdzających,

że

nie

podlegają

wykluczeniu

oraz

spełniają

dokumentów

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.
6.6

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, 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.

6.7

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:

1)

w

celu

potwierdzenia

spełniania

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

w postępowaniu:
a)

dotyczących

kompetencji

lub

uprawnień

do

prowadzenia

określonej

działalności zawodowej:
zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170), tzn. kopia
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali
zezwolenie przed 1 stycznia 2004r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-081990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia
działalności

ubezpieczeniowej

w

zakresie

wszystkich

grup

ryzyk

objętych

przedmiotem zamówienia;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w/w koncesja musi być złożona przez Wykonawcę
spełniającego warunek, który faktycznie będzie realizował część zamówienia,
do której wykonania wymagane jest posiadanie powyższego uprawnienia);
b)
2)

w

celu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: nie dotyczy.
potwierdzenia

braku

podstaw

do

wykluczenia

Wykonawcy

z

udziału

w postępowaniu:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3)

w

celu

potwierdzenia,

że

oferowane

roboty

budowlane,

dostawy

lub

usługi

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – nie dotyczy.
6.8

Jeżeli

wykaz, oświadczenia lub

inne

złożone

przez Wykonawcę

dokumenty, budzą

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi, były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.

6.9

Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.7.2, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości (zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej).
6.10

Dokument wymieniony w pkt. 6.9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

6.11

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 pkt. 6.9

IDW, zastępuje

oświadczenie Wykonawcy, ze

się

je dokumentem

zawierającym odpowiednio

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego

lub

gospodarczego

właściwym

ze

względu

na

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 IDW stosuje
się.
6.12

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.13

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6.14

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 udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców należy
przedstawić w oryginale.

6.15

Dokumenty, 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 udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), inne niż oświadczenia
o

których

mowa

w

pkt.

6.14

składane

są

w

oryginale

lub

kopii

poświadczonej

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenia na każdej stronie dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.17 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

7.1

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy
kierować na adres: ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, fax 77
410-14-82, e-mail: sekretariat@ekowod.net.

7.2

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 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).

7.3

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą
udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego www.ekowod.eu, zakładka „przetargi
wg ustawy”.

7.4

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
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.

7.5

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest pani Ewa Lasoń
– Ceglarek, pokój nr 7 tel. (+48 77) 4105 222, e-mail: e.ceglarek@ekowod.eu w zakresie
procedur postepowania, pan Sebastian Bogus – broker ubezpieczeniowy JURAJSKI DOM
BROKERSKI należący do spółki IPOGEO Sp. z o.o., ul. Garibaldiego 30, 42 – 202
Częstochowa,

tel.

882

082

699,

e-mail:

s.bogus@jdbsa.pl

w

zakresie

przedmiotu

zamówienia.

8.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.

Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się

do Wykonawców

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1

Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w IDW Zamawiającego;

10.2

Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do IDW i zgodnie
z wymaganiami IDW (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać
żadnych zmian we wzorach druków);

10.3

Oferta stanowiąca załącznik do IDW musi być wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę;

10.4

Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione
w ofercie, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;

10.5 Jeżeli pytanie postawione w ofercie nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „NIE DOTYCZY”;
10.6

Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

10.7

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia
ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka;

10.8

Treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

10.9

Wykonawcą

może

być

osoba fizyczna, osoba

prawna lub

jednostka

organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
10.10 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające odpowiedni dokument stwierdzający
ustanowienie pełnomocnika, określający zakres umocowania;
10.11 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisujących ofertę;
10.12 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
- osoby wskazane w odpowiednim rejestrze,
- osoby wskazane w odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty
i jej załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone
do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
10.13 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną;
10.14 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
10.15 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa Wykonawcy adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
„OFERTA – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE”

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1230

10.16 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:


jest niezgodna z ustawą;

29.01.2018 r.



jej

treść

nie

odpowiada

treści

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia,

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;


jej

złożenie

stanowi

czyn

nieuczciwej

konkurencji

w

rozumieniu

przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;


zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;



została

złożona

przez

Wykonawcę

wykluczonego

z

udziału

w

postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;


zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;



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 Pzp,



Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp,
na przedłużenie terminu związania ofertą,



wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium,



oferta

wariantowa

nie

spełnia

minimalnych

wymagań

określonych

przez

Zamawiającego,


jej

przyjęcie

bezpieczeństwa

naruszałoby
państwa,

a

bezpieczeństwo
tego

publiczne

bezpieczeństwa

lub

lub

istotny

interesu

interes

nie

można

zagwarantować w inny sposób,


jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.17 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one
udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Pakiet ten ma być wyraźnie
oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1

Oferty należy składać do dnia 29.01.2018 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 –
100 Namysłów, w sekretariacie, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej

po tym

terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
11.2

Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad
i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".

11.3

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez
siebie
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia

o wycofaniu oferty,

do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, odpis
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i jeśli to konieczne –
pełnomocnictwo). Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych
zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE
OFERTY”.

11.4

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.

11.5

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 Namysłów, pokój

nr 1, w dniu

30

29.01.2018 r. o godz. 12 .
11.6

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1

Podane w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Wykonawca podaje w ofercie jedną kwotę
brutto składki ubezpieczeniowej wypełniając formularz oferty. Cena musi uwzględniać
wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia
opisanego w części III niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz podatek
akcyzowy, jeżeli

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega

obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena powinna być
wyliczona w następujący sposób:
cena (brutto) = wartość (netto) + kwota należnego podatku VAT.
12.2

Wykonawca

dokonując

obliczenia

ceny

winien

wycenić

wszystkie

koszty

związane

z realizacją przedmiotu umowy wynikające z zakresu usługi, niezbędne do wykonania
zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
12.3

Ceną oferty jest kwota w wymieniona w Formularzu Oferty, którą Wykonawca wyliczy
z uwzględnieniem i wyszczególnieniem wskazanych pozycji w rubrykach tabeli zawartej
w Formularzu Oferty.

12.4

W

Formularzu

Oferty

z zaokrągleniem

należy

podać

cenę

oferty

wyrażoną

w

złotych

polskich,

do dwóch miejsc po przecinku za wykonanie całości przedmiotu

zamówienia.
UWAGA: Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra
po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.
12.5

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie
realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję
Przetargową cena ogółem składki ubezpieczeniowej..

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1

Zamawiający oceni oferty według wzoru opisanego w ppkt. 13.2, w oparciu o kryteria oceny
ofert: cena (A) – waga 60%, zaakceptowane klauzule dodatkowe (B) – waga 17%,
oferowane franszyzy i udziały własne (C) – waga 23%.

13.2

Zasady oceny kryteriów:
1) cena - oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym:
Pmin
An = __________ x 100 pkt.
Pn

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Pmin - cena minimalna brutto wśród złożonych ofert
Pn - cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę

2) zaakceptowane klauzule dodatkowe -

ocena kryterium polega na przyznaniu punktów

za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul z Programu Ubezpieczeniowego
rozszerzających zakres ochrony wg następujących zasad:
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

zostanie

przyznane 20 punktów za każdą klauzule
- brak akceptacji którejkolwiek klauzuli oznaczonej numerami od 1 do 8 powoduje odjęcie
20 punktów za każdą klauzulę
W przypadku dopisków lub zmian w treści klauzul oznaczonych numerami od 9 do 16,
odbiegających na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do treści zawartej w SIWZ,
za zmienioną klauzulę przyznanych zostanie 0 pkt.
Oferty zostaną ocenione zgodnie z następującym wzorem:
Bn

= (( m x 20) – (l x 20))

Bn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B
n - numer oferty
m – liczba klauzul zaakceptowanych
l - liczba klauzul nieakceptowalnych
3) oferowane franszyzy i udziały własne -

ocenie podlegają oferowanie franszyzy

i udziały własne w ubezpieczeniach dobrowolnych.

Franszyzy wprowadzone w każdym rodzaju ubezpieczeń będą oceniane odrębnie według
następujących zasad:
a)

Brak franszyzy lub udziału własnego

25 pkt

b)

Franszyza od 1 zł do 100 zł

20 pkt

c)

Franszyza od 101 zł do 200 zł

15 pkt

d)

Franszyza od 201 zł do 300 zł

10 pkt

e)

Franszyza od 301 zł do 500 zł

5 pkt

f)

Franszyza powyżej 500 zł oraz wyrażony procentowo udział własny

0 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w danym rodzaju ubezpieczenia zaproponuje jednocześnie
franszyzę redukcyjną i udział własny otrzyma 0 pkt.
UWAGA:
a)

Oferowane franszyzy i udziały własne w szkodzie wyrażone kwotowo nie mogą
przekroczyć progu 1.000 zł (w danym rodzaju ubezpieczenia)

b)

Oferowane franszyzy i udziały własne w szkodzie wyrażone procentowo nie mogą
przekroczyć 5% należnego odszkodowania

c)

Zamawiający nie dopuszcza stosowania franszyz i udziałów własnych w szkodach
osobowych w ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej.

Oferty zawierające franszyzy lub udziały własne w wysokości wyższej niż wskazane
zostaną odrzucone.
Oferty zostaną ocenione zgodnie z następującym wzorem:
Cn

= c

Cn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium
n - numer oferty
c – liczba punktów przyznanych za franszyzy w ryzyku AC

4) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej
kryteriami Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won= An x 60% + Bn x 17% + Cn x 23%

Won – wskaźnik oceny ofert
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW BĘDZIE STANOWIŁA SUMĘ OTRZYMANYCH PUNKTÓW
LICZONYCH ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO RODZAJU RYZYKA
M - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
K - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
E - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
B - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
O - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem

Łn = WM + WK + WE + WB + WO
Łn – łączna ocena danej oferty
WM – ocena przyznana za ryzyko mienia od ognia
WK – ocena przyznana za ryzyko kradzieży
WE - ocena przyznana za ryzyko sprzętu elektronicznego
WB – ocena przyznana za ryzyko ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych
WO – ocena przyznana za ryzyko OC

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(uzyska najwyższy wskaźnik oferty).
13.3

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1

Zamawiający Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

14.2

Po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty, Wykonawca zostanie

zaproszony

do

siedziby

Zamawiającego celem podpisania umowy.
14.3

Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed
podpisaniem Umowy przedłoży:
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową
do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania
oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie);
2) ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia.

14.4

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację niniejszego zamówienia
zobowiązani będą do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas
trwania zamówienia. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze Oferty, ale przed terminem
podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą
przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy
realizacji Umowy, w oryginale.

14.5

Umowa, o której mowa wyżej, musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli
wszystkich Wykonawców składających Ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą
spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także

do

wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń
na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
14.6

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
14.7

Zgodnie z treścią art. 139 i 140 Ustawy Pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagać będą formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy pod rygorem nieważności,
3) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie
stanowią inaczej,
4) będzie jawna i podlegać będzie udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej,
5) zakres

świadczenia

Wykonawcy

wynikający

z

Umowy

będzie

tożsamy

z

jego

zobowiązaniem zawartym w Ofercie,
6) będzie zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ,
7) podlegać będzie unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
14.8

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z treścią art. 144 ust. 1
Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty
Wykonawcy, na podstawie warunków szczegółowo opisanych w II Części SIWZ - wzór
Umowy.

14.9

Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.

14.10 Wykonawcy

wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
14.11 Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy regulują zapisy części II niniejszej SIWZ - Wzór
Umowy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Istotne postanowienia umowy zostały określone w Części II SIWZ – „WZÓR UMOWY”.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
17.1 Środki ochrony prawnej określone Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom, a także
innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy Pzp.
17.2 Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.
17.3 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 17.1. IDW są:
1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

Odwołanie
1)

Odwołanie

przysługuje

wyłącznie

od

niezgodnej

z

przepisami

Ustawy

Pzp

czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
2)

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

3)

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

4)

Odwołujący przesyła kopie 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.

5)

Wykonawca

może

w

terminie

przewidzianym

do

wniesienia

odwołania

poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Ustawy Pzp.
6)

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w Ustawie Pzp dla tej czynności.

7)

Na czynności, o których mowa w ppkt 6) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem zapisów
art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp.

8)

Odwołanie wnosi się:
a)

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo

b)
9)

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

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 8) i 9) wnosi się terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11) Jeżeli

Zamawiający

nie

przesłał

wykonawcy

zawiadomienia

o

wyborze

oferty

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – z uzasadnieniem.
12) Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia –odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia
Umowy.

13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14) W przypadku wniesienia odwołania, po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie Ustawy Pzp.
Skarga do sądu
1)

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.

2)

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
rozdziału 3 Skarga do sądu ustawy Pzp, nie stanowią inaczej.

3)

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.

4)

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

5)

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

6)

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

7)

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać

oznaczenie

zaskarżonego

orzeczenia,

przytoczenie

zarzutów,

zwięzłe

ich

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
8)

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Pozostałe zapisy dotyczące skargi do sądu zawarte są w Dziale VI Rozdział 3 Skarga do sądu
Ustawy Pzp.

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy Pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego.
4.

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

5.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@ekowod.net
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ekowod.eu

6.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie
w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych (PLN).

7.

Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Nie dotyczy postępowania.

8.

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

8a. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
9.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a
ust. 2 ustawy Pzp
1. Zamawiający

dopuszcza

możliwość

powierzenia

Podwykonawcy

lub

Podwykonawcom

wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
części do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,
3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
4. 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 kontraktu z nimi. 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 zamówienia.
6. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 22a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału

w

postępowaniu,

Wykonawca

jest

obowiązany

wykazać

Zamawiającemu,

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postepowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 6.1 siwz.
8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty wymienione w pkt 6.7.2 siwz
dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10.Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności:
1) zakres zamówienia do wykonania,
2) termin realizacji,
3) wynagrodzenie.
11.Wymagane

płatności

na

rzecz

podwykonawcy

będą

realizowane

bezpośrednio

przez

Zamawiającego – ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. - z kwot należnych Wykonawcy poprzez
wskazanie przez Wykonawcę na fakturach wystawionych przez Wykonawcę wartości należnej
podwykonawcy.
Do faktury Wykonawcy dołączona będzie kopia faktury podwykonawcy, zatwierdzony przez
Wykonawcę i Koordynatora ze strony Zamawiającego.
12.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
13. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji przez
Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo.
14.Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu

oryginał

zawartej

umowy

o

podwykonawstwo,

tożsamy

z

uprzednio

zaakceptowanym projektem umowy przez Zamawiającego.

11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp
Nie dotyczy postępowania.

12. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a
ust. 2 ustawy Pzp
Nie dotyczy postępowania.

13. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niż maksymalna liczbie części
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części (zadania).

14. Wykaz załączników do niniejszych IDW
Załącznikami do niniejszej IDW są:
L.p.

Nazwa Załącznika

1

Formularza Oferty

2

Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

3

Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

4

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści SIWZ. Zamawiający
dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszelkie postanowienia zawarte
SIWZ.

w niniejszej

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na

zadanie

pn.:

„Ubezpieczenie

budynków

zmechanizowanych,

i

budowli,

wyposażenia,

maszyn,

sprzętu

narzędzi,

elektronicznego

urządzeń
i

innych

środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 - 2019”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZZP.I/PZP/PN/U/2018.ELC

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”
Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2
46–100 Namysłów

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)

zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2)

gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ
(część I, II, III), wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacjami,

3)

oświadczam(y), że Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy
działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej
składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170),

4)

oświadczam(y), że usługa ubezpieczenia zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43
ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1221),

5)

w sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają OWU. W przypadku
wystąpienia sprzecznych zapisów z OWU pierwszeństwo maja zapisy SIWZ i oferty,

6)

oferuję (oferujemy) wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia wg niżej podanych wartości brutto:

L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Składka w PLN

1.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

2.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem
i rabunku

3.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

4.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

5.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym
mieniem

RAZEM:

7) cena łączna za cały okres zamówienia (24 miesiące od daty podpisania umowy)
wynosi: ..................................... [PLN]
(słownie złotych: ............................................................................................... [PLN])
- pierwsze 12 miesięcy obowiązywania umowy (2018 r.):

I RATA
II RATA
III RATA
IV RATA

- drugie 12 miesięcy obowiązywania umowy (2019 r.):

I RATA
II RATA
III RATA
IV RATA
I. KLAUZULE:
a)

Akceptujemy treści następujących klauzul dodatkowych:
nr…………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Nie akceptujemy treści następujących klauzul dodatkowych:

nr…………………………………………………………………………………………………………………………

II FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:
a)

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
- franszyza integralna/redukcyjna : ……………………………………………………………
- udział własny: ……………………………………………………………………………………………

b)

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WAŁAMANIEM I RABUNKU I WANDALIZM
- franszyza integralna/redukcyjna : …………………………………………………………….
- udział własny: …………………………………………………………………………………………..

c)

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
- franszyza integralna/redukcyjna : …………………………………………………………….
- udział własny: …………………………………………………………………………………………..

d)

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
- franszyza integralna/redukcyjna : …………………………………………………………….
- udział własny: …………………………………………………………………………………………..

e)

UBEZPIECZENIE

ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJ

W

ZWIĄZKU

Z

PROWADZONĄ

DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM (szkody na mieniu)
zniesiona TAK/NIE - jeśli nie:
- franszyza integralna/redukcyjna : ………………………………………………………………
- udział własny: ……………………………………………………………………………………………
III MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Mienie

objęte

będzie

ochroną

ubezpieczeniową

we

wszystkich,

wskazanych

przez

Zamawiającego lokalizacjach, gdzie Zamawiający posiada mienie, prowadzi działalność,
przechowuje lub przetwarza towary, a także w zakładach i obiektach wynajmowanych,
w przypadku Odpowiedzialności Cywilnej zakres Ubezpieczenia obejmuje terytorium RP.

8)

oferujemy następujący termin płatności [min. 14 dni]……………… dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

9)

oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

10) oświadczam(y), że jesteśmy małym, średnim przedsiębiorcą (TAK/NIE) ………………………………
11) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
12) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
13) znane są nam wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka,
14) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
o udzielenie zamówienia]1,
15) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia,
16) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę

1 Wykonawca usuwa niepotrzebne

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania]2:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

a)

17) [nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia/ następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy w zakresie]3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(o ile jest to wiadome należy podać firmę podwykonawcy)…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
18) Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu,
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia

2004

r.

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych,

dotyczące

przesłanek

wykluczenia z postępowania.
19) Dokumenty, które zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 26 ust. 6
ustawy Pzp dostępne są:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert –
zawierającej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje
Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23; wraz
ze

złożeniem

oświadczenia,

Wykonawca

może

przedstawić

dowody,

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
21) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru
Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia
2004r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne

Nadzoru

Finansowego

o

posiadaniu

uprawnień

do

prowadzenia

działalności

ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument
jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę,
potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia,
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

5. Podpis(y):
l.p.

nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

1)

nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

miejscowość
i data

Załącznik nr 1 do oferty
.............................................................
(miejscowość, data)

Wykonawca:
…………………………………………………….…
…………………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………….…
…………………………………………………….…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego
i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem, na lata 2018 - 2019” prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej na w/w postępowanie.
…………….……., dnia ………2018 r.
(miejscowość)

Podpisano:

..............................................................

(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej na w/w postępowanie,
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………….………………………
….………………………………………………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: …………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………2018 r.
(miejscowość)

Podpisano: ..............................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………2018 r.
(miejscowość)

Podpisano: ..............................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2 do oferty
.............................................................
(miejscowość, data)

Wykonawca:
…………………………………………………….…
…………………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………….…
…………………………………………………….…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego
i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem, na lata 2018 - 2019”, prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.
…………….……., dnia ………2018 r.
(miejscowość)

Podpisano: ..............................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
………………………………………………………………………………….….…..…. ustawy Pzp.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………....
.......………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………….………
……………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………….……., dnia ………2018 r.
(miejscowość)

Podpisano: ..............................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj. …………………………………………………………………………………………….
...………………………………….…………………………..……………………………………………...
………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………2018 r.
(miejscowość)

Podpisano: ..............................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e pomiot/y będący/e podwykonawcą/ami: tj…………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………..……………………………………...……
…………………………………………………………………..………………………………………...…
…………………………………………………………………..………………………………………...…
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………2018 r.
(miejscowość)

Podpisano: ..............................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)

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

…………….……., dnia ………2018 r.
(miejscowość)

Podpisano: ..............................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)

.............................................................
(miejscowość, data)

Wykonawca:
…………………………………………………….…
…………………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………….…
…………………………………………………….…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)*
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD: SP. z o.o., na zadanie pn. „Ubezpieczenie
budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu
elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku
z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 - 2019” niniejszym oświadczam, że:
Ja/My, niżej podpisan/a/y/ni, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej,
jako upoważni/ona/ony/eni na piśmie lub wpisan/a/y/ni w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y, że:
nie należ/ę/ymy do tej samej grupy kapitałowej,** należ/ę/ymy
do tej samej grupy kapitałowej.**
* podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę;
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów
konsorcjum w imieniu swojej firmy;
** niepotrzebne skreślić

UWAGA!
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa
w art. 86 ust. 5 uPzp (Informacji z otwarcia ofert – zawierającej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………2018 r.
(miejscowość)

Podpisano: .........................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka
imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

