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Ogłoszenie nr 765252-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu: Ubezpieczenie
majątku mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Curie –Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu na lata 2021 r. – 2023 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w
Grudziądzu, krajowy numer identyfikacyjny 87155241700000, ul. ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 , 86-300
Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4512034, e-mail mpgn@mpgn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mpgn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)
Tak
www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
sekretariat za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300
10.12.2020, 14:40

Firefox

4 z 27

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cce8117...

Grudziądz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku mienia i
odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy
ul. Curie –Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu na lata 2021 r. – 2023 r.
Numer referencyjny: BZP 130/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

10.12.2020, 14:40

Firefox

5 z 27

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cce8117...

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.
Postanowienia ogólne 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie MPGN sp. z o.o. w zakresie:
3.1.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR) wraz z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego
(EEI), 3.1.2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w tym: 3.1.2.1. obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 3.1.2.1.1. zarządcy nieruchomości oraz 3.1.2.1.2. pośrednika w
obrocie nieruchomości, 3.1.2.2. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
posiadania, użytkowania mienia lub prowadzenia działalności. 3.2. W ramach ubezpieczeń wymienionych
w pkt 3.1 ubezpieczającym i ubezpieczonym będzie Zamawiający. 3.3. Umowa ubezpieczenia zostanie
zawarta na okres 24 miesięcy, od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r. (2 roczne okresy rozliczeniowe).
3.4. Zamawiający zaktualizuje sumy ubezpieczenia oraz wykaz lokalizacji według stanu na dzień 1 marca
każdego okresu rozliczeniowego do 15 kwietnia danego okresu rozliczeniowego. Aktualizacja sum
ubezpieczenia oraz wysokość składki zostaną potwierdzone odpowiednimi aneksami do polis
wystawionymi najpóźniej do końca kwietnia danego okresu rozliczeniowego. 3.5. Składka za
ubezpieczenie płatna będzie na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia. 3.6. Warunki dotyczące
realizacji obowiązków Zamawiającego i ubezpieczyciela: 3.6.1. Zamawiający zobowiązany jest
zawiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu, z którego wynikła szkoda, i które może wiązać się z
odpowiedzialnością ubezpieczyciela, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od
daty powzięcia o nim wiadomości, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do szkód na osobie, jeśli szkoda nie
powstała z chwilą nastąpienia zdarzenia będącego przyczyną szkody, Zamawiający zobowiązany jest
zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o
powstaniu szkody. 3.6.2. Świadczenie ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter wyłącznie
pieniężny. 3.6.3. Jeżeli w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia znajdzie się zapis, że w
przypadku zdarzenia mogącego skutkować odpowiedzialnością ubezpieczyciela Zamawiający ma
obowiązek pozostawić bez zmian miejsce zdarzenia, szkody do czasu przybycia przedstawiciela
ubezpieczyciela, to ubezpieczyciel nie będzie miał prawa powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie
dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o tym zdarzeniu;
obowiązek i termin oględzin nie dotyczy zdarzeń, szkód, które związek z ruchem drogowym, gdyż w
takim przypadku Zamawiający nie ma obowiązku pozostawić miejsca zdarzenia, szkody bez zmian do
czasu przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela i może niezwłocznie przystąpić do usunięcia
pozostałości po szkodzie. W każdej sytuacji, w której ubezpieczyciel nie dokonał oględzin, przed
przystąpieniem do usunięcia pozostałości po szkodzie, Zamawiający sporządzi odpowiednią
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dokumentację, w szczególności fotograficzną. 3.6.4. Jeżeli w ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące Zamawiającego do usunięcia szczególnie
niebezpiecznych okoliczności, a także stosowania się do dodatkowych zaleceń ubezpieczyciela w tym
zakresie, to nie będą one miały zastosowania. W to miejsce Zamawiający będzie zobowiązany w miarę
możliwości do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania niebezpiecznych okoliczności,
również wtedy, gdy domagał się tego ubezpieczyciel. 3.6.5. Jeżeli ogólne (szczególne) warunki
ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela: 3.6.5.1. stanowią, że postępowanie rzeczoznawców
podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody i jej rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest
wiążący dla stron, to postanowienia takie nie mają zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą
do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; jednocześnie strony podejmą starania w celu polubownego
załatwienia ewentualnego sporu (niniejszy zapis nie może być interpretowany jako zapis na sąd
polubowny), 3.6.5.2. definiują w jakikolwiek sposób: 3.6.5.2.1. zagrożenia, 3.6.5.2.2. zwiększenia ryzyka,
3.6.5.2.3. sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło lub 3.6.5.2.4. przesłanki
pozwalające określić zagrożenie jako szczególne, to takich postanowień nie stosuje się. Dotyczy to
zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci
natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W miejsce takich postanowień zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim kodeksu cywilnego
dotyczące umowy ubezpieczenia. 3.6.6. Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia
niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu zdarzenia, szkody lub po stwierdzeniu rozszerzenia ich
skutków, zakresu, jeżeli: 3.6.6.1. zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po
szkodzie, zmniejszenia szkody lub przeciwdziałania zwiększeniu jej rozmiaru, 3.6.6.2. wymagają tego
względy bezpieczeństwa, 3.6.6.3. wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, innych
aktów prawnych, w tym również decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów, zawartych umów,
regulaminów wewnętrznych, 3.6.6.4. szkoda nie powstała z chwilą nastąpienia zdarzenia będącego
przyczyną szkody (w odniesieniu do szkód osobowych). 3.6.7. Jeżeli w umowie, ogólnych (szczególnych)
warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie,
warunkach ubezpieczenia w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez
ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni
wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim
niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody lub uniemożliwiło
oszacowanie rozmiarów szkody. Powyższy zapis odnosi się również do naruszenia obowiązku zgłaszania
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zwiększenia lub zmiany ryzyka oraz naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa. 3.6.8. Na
ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe, które mogą być skierowane przeciwko: 3.6.8.1.
członkom władz Zamawiającego, 3.6.8.2. pracownikom Zamawiającego, 3.6.8.3. członkom wspólnot
mieszkaniowych. 3.7. Jeżeli w umowie lub warunkach ubezpieczenia znajdzie się odwołanie do
określonych pojęć, to zastosowanie mają poniższe definicje: 3.7.1. członek władz - członek zarządu oraz
prokurenci, którzy pełnili tę funkcję w okresie ubezpieczenia, 3.7.2. pracownik - osoba fizyczna
zatrudniona w przedsiębiorstwie ubezpieczającego, ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub
wykonująca określone czynności na podstawie jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego, nie
wykonujące tych czynności w ramach działalności gospodarczej, 3.7.3. pożar, ogień - działanie ognia,
który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile,
3.7.4. eksplozja, wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się
gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń
ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za eksplozję, wybuch jest,
aby ściany tych naczyń, zbiorników lub podobnych instalacji uległy rozdarciu (przerwaniu ciągłości) w
takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień;
za wybuch, eksplozję uważa się również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu naczynia,
zbiornika, podobnej instalacji lub aparatu próżniowego pod wpływem różnicy ciśnień pomiędzy
ciśnieniem zewnętrznym a wewnętrznym ubezpieczonego przedmiotu, 3.7.5. upadek statku powietrznego
- katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu
latającego (załogowego lub bezzałogowego), a także upadek części składowych tego pojazdu jak również
ładunku, pasażerów lub paliwa na przedmiot ubezpieczenia, 3.7.6. opad atmosferyczny - deszcz, deszcz
nawalny, śnieg i grad, 3.7.7. deszcz nawalny - opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co
najmniej 3, potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku
możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia deszczu
nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub w jego
bezpośrednim sąsiedztwie, 3.7.8. śnieg - za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub
zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku: 3.7.8.1. bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu
na przedmiot ubezpieczenia, w tym naporu śniegu lub lodu na konstrukcję dachu, 3.7.8.2. zawalenia się
lub przewrócenia pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone,
3.7.8.3. topnienia mas śniegu lub lodu, lub ich ponownego zamarzania, 3.7.9. grad - opad atmosferyczny
w postaci cząsteczek lodowych, 3.7.10. powódź - zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca
położenia, w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących; ryzyko
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powodzi obejmuje również szkody powstałe w wyniku długotrwałych, nadmiernych opadów
atmosferycznych oraz szkody spowodowane działaniem, w tym podniesieniem się, poziomu wód
gruntowych; w zakresie ubezpieczenia mieści się również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w
mieniu na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne, 3.7.11.
huragan - za huragan uważa się taki wiatr, którego prędkość w porywach, potwierdzona przez IMiGW
wyniesie nie mniej niż 13,9 m/s; w sytuacji, gdy potwierdzenie prędkości wiatru przez IMiGW będzie
niemożliwe, ubezpieczyciel za wystarczające uzna zaświadczenie z lokalnych oddziałów administracji
państwowej, PSP, Policji, MW lub administracji samorządowej o wystąpieniu w rejonie powstania szkód
innych szkód o charakterze masowym, 3.7.12. lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu,
lodu, błota, skał lub kamieni ze stoków górskich i zboczy, 3.7.13. trzęsienie się ziemi - gwałtowne
zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu, 3.7.14.
zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni,
niezależnie od przyczyny ich powstania, 3.7.15. osunięcie się ziemi - ruchy ziemi na stokach, w tym
również powstałe w związku z działalnością ludzką, 3.7.16. uderzenie - każde uszkodzenie lub
zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku uderzenia, np. pojazdu mechanicznego,
szynowego, maszyny, przedmiotu lub ich części, 3.7.17. huk ponaddźwiękowy - działanie fali
uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku, lub podczas
poruszania się z prędkością większą od prędkości dźwięku, 3.7.18. dym i sadza - zawiesina cząstek w
gazie, będąca bezpośrednim skutkiem spalania, 3.7.19. szkody wodociągowe, kanalizacyjne lub
ciepłownicze - szkody powstałe w wyniku zalania bezpośrednio wskutek: 3.7.19.1. wydostania się wody,
pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
technologicznej lub przeciwpożarowej, 3.7.19.2. cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci wodnokanalizacyjnej, 3.7.19.3. pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci,
samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych, 3.7.19.4. zamarznięcia lub
pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także elementów tych lub podobnych
przedmiotów, w tym uszczelek i innego rodzaju uszczelnień; ryzyko szkód wodociągowych,
kanalizacyjnych lub ciepłowniczych obejmuje także szkody w przewodach i urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych
powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi, 3.7.20. bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna,
przepięcie - szkody powstałe bezpośrednio, jak również pośrednio wskutek wyładowania
atmosferycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia,
zwarcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektrycznych, w tym także szkody w wyniku wyładowań
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atmosferycznych, powstałe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych
(elektroenergetycznych) lub elektronicznych. 3.7.21. upadek drzew, masztów, kominów, dźwigów lub
innych przedmiotów, urządzeń - przewrócenie się drzew, masztów, kominów, dźwigów lub innych
przedmiotów, urządzeń i ich fragmentów na ubezpieczone mienie, 3.7.22. dewastacja (wandalizm) rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, pozostające bądź
niepozostające w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem, niezależnie od
sposobu uzyskania do niego dostępu przez sprawcę, a także działania pośrednio skutkujące uszkodzeniem
ubezpieczonego mienia, w tym graffiti, 3.7.23. kradzież z włamaniem - dokonanie albo usiłowanie zaboru
mienia z lokalu, miejsca składowania, bez względu na to, czy miało miejsce wejście do lokalu, miejsca
składowania czy nie: 3.7.23.1. po uprzednim usunięciu siłą przez sprawcę zabezpieczeń lub otworzeniu
wejścia przy użyciu narzędzi lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie
sprawca wszedł wskutek włamania do innego lokalu, miejsca składowania w wyniku rabunku, 3.7.23.2.
przez sprawcę, który ukrył się w lokalu, miejscu składowania przed jego zamknięciem, jeśli pozostawił
ślady mogące służyć jako dowód jego potajemnego ukrycia, 3.7.24. rabunek - dokonany lub usiłowany
zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego
użycia wobec ubezpieczającego lub osób wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych, albo
działających w ich imieniu lub na ich rzecz, albo z doprowadzeniem ich do stanu nieprzytomności lub
bezbronności bądź w inny sposób bezpośrednio zagrażający zdrowiu lub życiu tych osób, 3.7.25. kradzież
zwykła - dokonanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia, bez zniszczenia zabezpieczeń lub bez użycia
przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
3.7.26. akcja ratownicza - prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem
ubezpieczenia działania takie jak: akcja gaśnicza, wyburzania, rozbiórki, odgruzowywania i inne
czynności ratownicze bądź porządkowe, jak również uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, w tym
utylizacja. 3.8. Wszelkie postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo
stosowania przed postanowieniami proponowanych przez ubezpieczyciela ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych. W zakresie nieuregulowanym w umowie
zastosowanie mają ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, załączone do umowy ubezpieczenia. 3.9.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do sporządzania i dostarczania na wniosek ubezpieczającego,
ubezpieczonego raportów, informujących o wszelkich wypłatach odszkodowań (tak w szkodach
osobowych, jak i rzeczowych). Raporty powinny być przedstawione ubezpieczającemu, ubezpieczonemu
najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. Raporty powinny zawierać następujące dane:
3.9.1. datę szkody, 3.9.2. informację o szkodach zgłoszonych ubezpieczycielowi, 3.9.3. dla szkód w
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trakcie likwidacji - numer szkody nadany przez ubezpieczyciela, wartość zgłoszonego roszczenia,
wysokość założonej przez ubezpieczyciela rezerwy, wysokość wypłaconego odszkodowania bądź jego
części, 3.9.4. dla szkód, dla których postępowanie likwidacyjne zostało zakończone - wartość zgłoszonego
roszczenia, wysokość potrąconych udziałów własnych, franszyz oraz wysokość wypłaconego
odszkodowania. 3.10. W zakresie informacji, o których mowa w ust. 3.9 powyżej, ubezpieczyciel
zobowiązuje się ponadto informować ubezpieczającego, ubezpieczonego każdorazowo w terminie 7 dni
od powzięcia wiadomości w tym zakresie. 3.11. Na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczonego
ubezpieczyciel sporządza i dostarcza mu raporty odnośnie wartości wyregresowanych odszkodowań. 3.12.
Do wszystkich ubezpieczeń objętych przedmiotem zamówienia będą miały zastosowanie klauzule
dodatkowe wskazane w poszczególnych częściach niniejszego zapytania.

II.5) Główny kod CPV: 66515000-3
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 29.12.2023
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Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
29.12.2023

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: 6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 6.1.2. spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące: 6.1.2.1.
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów tzn. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 895,
1180), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w danej części
postępowania. 6.1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, to znaczy minimalnym poziomem
wymaganych standardów jest dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami
technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca:
6.1.2.2.1. posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP,
która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub
6.1.2.2.2. ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w
zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową
jednostkę organizacyjną na terenie RP); wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być
zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia
umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. 6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu na jego żądanie, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. 6.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 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 Ustawy oraz w pkt. 7.1.2. SIWZ. 6.4.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 Ustawy)
6.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 23, ust. 2 Ustawy. 6.4.2. Do tak udzielonego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności
przepisy Rozdziału 2, Działu VI, Tytułu IV, Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740). 6.4.3. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców
działających wspólnie lub osoba trzecia, np. pracownik jednego z Wykonawców. 6.4.4. Jeżeli
pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać
zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. 6.4.5. W przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt. 6.2. kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, przy czym nie uchybia to możliwości
poświadczenia za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub wspólnego pełnomocnika, pod
warunkiem, że z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności.
Takie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 6.4.6. W przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt. 6.1.2.1
warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do
warunków pkt. 6.1.2.2 warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie. 6.4.7. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z nich składa dokumenty na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.4.8. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.6 SIWZ składa każdy z
Wykonawców. 7. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy 7.1. O udzielenie zamówienia określonego w
SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
7.1.1. Przesłanek obligatoryjnych z art. 24, ust. 1, pkt 12-23 Ustawy. 7.1.2. Przesłanki fakultatywnej z
art. 24, ust. 5, pkt 1 Ustawy, to znaczy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
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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 2019 r., poz. 243, 326, 912 i 1655) 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 2019 r., poz. 498,
912, 1495 i 1655). 7.1.3. Przesłanki fakultatywnej z art. 24, ust. 5, pkt 2 i 8 Ustawy. 7.2. Ponadto
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość oraz gdy Wykonawca, w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 7.3. Wykluczenie Wykonawcy
następuje zgodnie z art. 24, ust. 7 Ustawy. 7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24, ust. 1, pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt.
7.1.2. SIWZ, 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. 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. 7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 7.6.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia 8.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich
Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą: 8.1.1. Oświadczenia Wykonawcy: 8.1.1.1. o
niepodleganiu wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ 8.1.1.2. o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ 8.1.1.3. o korzystaniu z zasobów podmiotów
trzecich – załącznik nr 4 do SIWZ 8.1.2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz
ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ 8.1.3. Dowód wniesienia wadium – kserokopia 8.1.4.
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Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 8.2.
Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na
stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert: 8.2.1. Oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa
– rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zamawiający może
zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań w zakresie grupy
kapitałowej istniejących między Wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki
wykluczenia Wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 8.3. Dokumenty i oświadczenia, które
ma złożyć Wykonawca na żądanie Zamawiającego, a dotyczące wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona: 8.3.1. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest
wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że
Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do
reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i
nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie
faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego
potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do
reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
Wyjaśnienie: Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć
zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego. Wykonawca prowadzący
działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego organu nie może
złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego
do reprezentowania Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.3.1. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych
przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie
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odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że
prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie
przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od
organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza,
Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż
notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. Wyjaśnienie: Wykonawca, który
nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć zaświadczenie organu nadzoru lub
oświadczenie organu reprezentującego. Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na
podstawie posiadanego zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia
zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania
Wykonawcy. 8.3.2. Odpis z właściwego rejestru lub 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. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.3.3. Zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzając, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8.3.4. Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z
ofertą: 8.1.1. Oświadczenia Wykonawcy: 8.1.1.1. o niepodleganiu wykluczenia z postępowania –
załącznik nr 3 do SIWZ 8.1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do
SIWZ 8.1.1.3. o korzystaniu z zasobów podmiotów trzecich – załącznik nr 4 do SIWZ 8.1.2.
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ 8.1.3.
Dowód wniesienia wadium – kserokopia 8.1.4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa
lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
8.2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy
są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących
powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między Wykonawcami, w celu ustalenia, czy
zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
14.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 14.2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia
w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 14.3. Wykonawca wnosi wadium w
wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 14.3.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek
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bankowy MPGN sp. z o.o.: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Grudziądz nr rachunku: 34 2030 0045 1110
0000 0075 0370 z dopiskiem: „Wadium na ubezpieczenie mienia.” 14.3.2. w poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, 14.3.3. w gwarancjach bankowych, 14.3.4. w gwarancjach
ubezpieczeniowych, 14.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust.
5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 299). 14.4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli
pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie oraz godzinie składania ofert. 14.5. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonania przelewu. 14.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 14.7. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie
wadium w innej formie niż pieniężna, należy dołączyć do oferty. 14.8. Wadium wniesione w formie
innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy
złożoną przez niego ofertą. 14.9. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi: 14.9.1.
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
określone w art. 46, ust. 4a i ust. 5, pkt 1) i 3) Ustawy, 14.9.2. dokument w formie poręczenia winien
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywa do zapłaty wadium,
zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń,
14.9.3. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz
płatna na pierwsze żądanie. 14.10. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46
Ustawy. 14.11. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w SIWZ form wadium,
Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
14.12. Zwrot wadium 14.12.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 14.12.2. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego. 14.12.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.12.4. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Termin na wniesienie
wadium zostanie określony przez Zamawiającego. 14.12.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
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było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.13.
Zatrzymanie wadium 14.13.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 14.13.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 14.13.1.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14.13.1.3. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26, ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a, ust. 1 Ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2, pkt 3
Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
23.1. Istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumiane
są zgodnie z art. 144, ust. 1e Ustawy. 23.2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany
postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty, w tym w szczególności zmiany
dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia, w przypadku, gdy wystąpi: 23.2.1.
sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do
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stosowanych przez niego ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia lub wzorców umownych, z
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie
zmian na korzyść Zamawiającego, 23.2.2. zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na
świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania dostosowująca warunki umowy
ubezpieczenia do zmian w przepisach prawa, 23.2.3. zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie
zmian na korzyść Zamawiającego, 23.2.4. doubezpieczenie, odtworzenie, uzupełnienie lub podwyższenie
albo obniżenie sumy ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia po ich
częściowej lub całkowitej konsumpcji, zgodnie z treścią klauzuli warunków i taryf, zawartej w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, odpowiednio do wartości i okresu
ubezpieczenia. 23.2.5. zmiana stawek i składek lub zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności zmiana
katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy zmiana wysokości lub rodzaju franszyz, w
sytuacji ujawnienia się okoliczności o których mowa w art. 816 kodeksu cywilnego; wzrost wysokości
wynagrodzenia po zmianie nie może przekraczać połowy stawki, składki obowiązującej dla danego
przedmiotu ubezpieczenia, 23.2.6. rozszerzenie zakresu ochrony oraz rozliczenie i aktualizacja lub zmiana
składek ubezpieczeniowych - w przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego potrzeby objęcia
ochroną ubezpieczeniową dodatkowych składników majątku lub ryzyk, względnie usunięcia części
wyłączeń z ubezpieczenia stanowiącego przedmiot zamówienia w postępowaniu, a także podjęcia działań,
zobowiązań, powodujących konieczność zmiany zakresu ochrony, 23.2.7. ograniczenie zakresu
ubezpieczenia oraz rozliczenie i aktualizacja lub zmiana składek ubezpieczeniowych - w przypadku
rezygnacji przez Zamawiającego z objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych składników majątku lub
ryzyk, względnie wprowadzenia dodatkowych modyfikacji istniejących wyłączeń do ubezpieczeń
stanowiących przedmiot umowy, 23.2.8. zmiana terminów okresów rozliczeniowych lub terminów
aktualizacji wykazu lub wartości przedmiotu ubezpieczenia, lub terminów aktualizacji sum ubezpieczenia,
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności niezakończenia rozliczeń rachunkowoksięgowych, 23.2.9. rozliczenie i aktualizacja składek, w związku ze zmianami opisanymi w pkt 23.2.4 22.2.8 powyżej, 23.2.10. zmiana zakresu terytorialnego ubezpieczenia, w sytuacji, w której mienie
Zamawiającego znajdzie się poza terytorium RP i zajdzie potrzeba objęcia go ochroną, 23.2.11. zmiana
terminów płatności oraz liczby rat składek ubezpieczeniowych, w przypadku braku środków na zapłatę
składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie lub w innych przypadkach,
przykładowo nieprzygotowania przez Wykonawcę dokumentów w terminie umożliwiającym zapłatę
składek w terminie wskazanym w umowie, jak również w sytuacji braku porozumienia co do wysokości
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należnej składki, 23.2.12. zmiana zasad płatności w tym terminów płatności, liczby rat składek
ubezpieczeniowych wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy o ile nie spowodują
konieczności zapłaty odsetek lub podwyższenia wynagrodzenia, 23.2.13. rozliczenie składki
uzupełniającej należnej z tytułu udzielenia automatycznej ochrony ubezpieczeniowej na zasadach
określonych w klauzuli automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości, 23.2.14. zmiana katalogu
definicji, w tym ich treści, w przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego potrzeby dokonania
takiej zmiany, 23.2.15. zmiana katalogu klauzul dodatkowych, a także ich treści w przypadku
zidentyfikowania przez Zamawiającego potrzeb dokonania takiej zmiany, 23.2.16. zmiana dotycząca
ustalonych świadczeń ubezpieczeniowych, w tym franszyz, udziałów własnych w przypadku
zidentyfikowania przez Zamawiającego potrzeb dokonania takiej zmiany, 23.2.17. zmiana zasad
ubezpieczania przedmiotu ubezpieczenia, w tym wartości według której zgłaszane jest do ubezpieczenia
mienie obejmowane ochroną, w przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego takiej potrzeby,
23.2.18. zmiana uregulowań w zakresie roszczeń regresowych przysługujących Wykonawcy w przypadku
zidentyfikowania przez którąkolwiek ze stron potrzeby dokonania takiej zmiany, w szczególności w
sytuacji, w której Zamawiający posiadał będzie podmioty powiązane, 23.2.19. zmiana w zakresie części
zamówienia powierzonych do realizacji podwykonawcy, o ile zmiana ta nie wpłynie na pogorszenie
warunków ochrony lub realizacji umowy, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby po stronie Wykonawcy w
celu prawidłowej realizacji umowy, 23.2.20. zmiany dotyczące liczby i rodzaju ubezpieczonych,
ubezpieczających objętych umową i ich formy prawnej w przypadku powstania nowych jednostek,
przekształcenia, wyodrębnienia, połączenia, likwidacji lub zbycia przedsiębiorstwa przez ubezpieczonego,
a także w przypadku zawierania przez Zamawiającego umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych o
podobnym charakterze, dokonania zastawu lub przewłaszczenia, jeżeli z treści tych umów wynika, że
istnieje obowiązek ubezpieczenia przez Zamawiającego danego zakresu ochrony, 23.2.21. objęcie ochroną
odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu prowadzenia działalności, którą Zamawiający
rozpocznie w trakcie okresu ubezpieczenia lub z tytułu posiadania mienia nabywanego w trakcie okresu
ubezpieczenia, 23.2.22. zmiana zakresu ubezpieczenia w przypadku zmiany rodzaju działalności
prowadzonej przez Zamawiającego, 23.2.23. zmiana w zakresie zasad współpracy stron przy realizacji
umowy, w szczególności zmiany sposobu likwidacji szkód, jeśli nie wpłynie to na ograniczenie uprawnień
Zamawiającego oraz zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy, w sytuacji zmian organizacyjnych po
stronie Wykonawcy bądź Zamawiającego lub w razie konieczności usprawnienia procedury likwidacji
szkód. 23.3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
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w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 23.4. Przypadki, określone w pkt. 23.2. SIWZ,
stanowią katalog istotnych zmian, na których dokonanie w umowie Zamawiający oraz Wykonawca mogą
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody ani przez
Zamawiającego ani przez Wykonawcę. 23.5. W sytuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdą
następujące zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w
sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskując do Zamawiającego
o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób
powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego zamówienia. W sytuacji, gdy jest
bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. 23.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami. 23.7. Wszelkie zmiany muszą
być dokonywane z zachowaniem przepisów Ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
10.12.2020, 14:40

Firefox

27 z 27

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cce8117...

zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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