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1. ZAMAWIAJĄCY  

1.1.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód   
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem; KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł  NIP 921-00-10-133; REGON 
950177059;  tel. /84/ 6642461, fax /84/ 6643519. 
Adres strony internetowej – www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 
Godziny  urzędowania:  700-1500  w  dniach od poniedziałku do piątku  (za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy).     
1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale biegłego – 
brokera ubezpieczeniowego, firmy Pool Broker Sp. z o. o. ul. Pielgrzymia 4/5, 20-502 Lublin, 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności nr 990/01 Paostwowego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeo. 
1.3. Broker posiada pełnomocnictwo Zamawiającego do pośredniczenia przy zawieraniu                        
i wykonywaniu umów ubezpieczeniowych. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego i opracowania Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą. 

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę, o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach 
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
3.1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 
3.1.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
3.1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej      

i użytkowania mienia. 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ 

„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. 
3.3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówieo ( CPV ):   
3.3.1. 66515100-4 usługi ubezpieczenia od ognia,  
3.3.2. 66515400-7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 
3.3.3. 66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty  
3.3.4. 66516400-4 usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej  
3.3.5. 66516000-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2016 r. 
4.2. Termin wykonania zamówienia zostanie podzielony na dwa okresy polisowe według 

następujących założeo: 
4.2.1. I Okres polisowy: od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.01.2015 r. 
4.2.2. II Okres polisowy: od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2016 r. 
4.3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że terminy ekspiracji dotychczasowych polis są różne. 
4.4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z koocem pierwszego okresu polisowego nastąpi 

zrównanie terminów wszystkich polis ubezpieczenia we wszystkich ryzykach ubezpieczeniowych. 
4.5. Jeżeli z terminu ekspiracji aktualnie zawartych polis ubezpieczenia wynika koniecznośd 

wystawienia polisy z innym niż roczny okres ubezpieczenia, w celu wyrównania okresów 
ubezpieczenia, Wykonawca wyliczy składkę z uwzględnieniem faktycznie udzielanego czasu 
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ochrony w systemie pro rata temporis. 
4.6. Dla zamówieo uzupełniających okres ubezpieczenia będzie się rozpoczynał z dniem wskazanym 

we wniosku. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia z początkiem ochrony od dnia ekspiracji 
dotychczasowych polis - na okres wskazany we wniosku. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW 

5.1. O udzielenie Zamówienia bądź jego części mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy, tj.: 

5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej: 
 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności 
prowadzi działalnośd ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 11. poz. 66 z późn. zm.), działając w formie 
spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeo Wzajemnych i posiadając zezwolenie organu nadzoru 
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub, gdy 
zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego 
organu paostwowego, że Wykonawca prowadzi działalnośd ubezpieczeniową obejmującą przedmiot 
zamówienia. 
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:  
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagao, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazad w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku nastąpi 
przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
5.1.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagao, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazad w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku nastąpi 
przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
5.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:     
Wykonawca posiadają, spełniające normy ustawowe, wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności 
środkami własnymi oraz wskaźniki pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na dzieo 
31.10.2013 r. 
5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 
5.3. Nie spełnienie chociaż jednego z warunków zawartych w pkt. 5.1. i 5.2. skutkuje wykluczeniem z 

udziału w postępowaniu przetargowym.   
5.4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 5.1 na podstawie 

złożonego wraz z ofertą, zgodnie z art. 44 Ustawy, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6 
niniejszej SIWZ. 

5.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie 
dokonana na zasadzie formuły „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w 
wymaganych dokumentach i oświadczeniach, których wykaz znajduje się w pkt. 6 niniejszej 
SIWZ. 

5.6. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeo i dokumentów lub z treści 
dołączonych dokumentów nie będzie wynikad, że zostały spełnione określone warunki, z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na 
podstawie art. 24 Ustawy. 

5.7. W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie każdy z Wykonawców musi 
spełnid warunki określone w pkt. 5.1 i nie podlegad  wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. 

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE POWINNI DOSTARCZYD 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyd następujące oświadczenia: 
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6.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 
Ustawy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 

6.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyd następujące dokumenty: 
6.2.1. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli umocowanie jej nie wynika z KRS, 
6.2.2. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot 

zamówienia, 
6.2.3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

6.2.3. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 
6.2.4. Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeo wzajemnych przewidującego 

możliwośd ubezpieczenia osób, które nie są członkami towarzystwa, Wykonawca złoży 
aktualny statut towarzystwa ubezpieczeo wzajemnych oraz oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 5, zobowiązujące do traktowania Zamawiającego wraz z jednostkami 
wymienionymi w pkt 1.4. SIWZ jako osobę/jednostkę nie będącą członkiem towarzystwa – 
załącznik nr 4 do SIWZ, 

6.2.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: - listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. (Dz. 
U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 
r. poz. 907 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik 
nr 5 do SIWZ. 

6.2.6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczeo, które będą miały zastosowanie do przedmiotu 
ubezpieczeo, potwierdzone przez pełnomocnika, parafowane na każdej stronie, oraz z 
potwierdzoną ważnością na dzieo złożenia oferty. 

6.3. Dokumenty określone w pkt. 6.2.1. oraz oświadczenie z pkt. 6.2.5. powinny byd złożone 
w oryginale lub poświadczone notarialnie.  Dokumenty określone w pkt. 6.2.2. oraz statut 
określony w pkt. 6.3.5 mogą byd złożone w postaci kserokopii opatrzonych dopiskiem „ZA 
ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM” z zastrzeżeniem, że dokumenty składające się z więcej niż jednej 
strony muszą byd potwierdzone za zgodnośd na każdej stronie.  Dokument określony w pkt. 6.2.3 
może byd złożony w postaci kserokopii opatrzonej dopiskiem „ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM” 
lub  w postaci dokumentu będącego informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z Rejestru 
Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) 

W przypadku złożenia oferty wspólnej, każdy ze Współwykonawców musi złożyd dokumenty 
wymienione w pkt. 6.1. i 6.2. 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

7.1. Wszelkiego rodzaju wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. 

7.2. Niezależnie od wyboru formy przekazu, każda ze stron jest Zobowiązana, aby wniosek, 
zawiadomienie, oświadczenie lub informację niezwłocznie potwierdzid w formie pisemnej. W 
przypadku przekazu faksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

7.3. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
zobowiązany niezwłocznie udzielid wyjaśnieo, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 
składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust.1 Ustawy). 
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7.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął, po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38. ust. 1 pkt. 3 Ustawy lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnieo, Zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa (art. 38  ust 1a i 1b) . 

7.5. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza je na tej stronie (art. 38 ust. 2 Ustawy). 

7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienid treśd SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 Ustawy). 

7.7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych (art. 38 ust. 4a 
pkt 1 Ustawy). 

7.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie 
internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie (art. 38 ust. 6 Ustawy). 

7.9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
        1. Roman Żurawiecki  w sprawach formalnych postępowania, 
        2. Mirosława Hryo w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni. 
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin  związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócid się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu   
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznad się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotowad ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie oraz przepisami 
Ustawy Prawo zamówieo publicznych z 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.  

10.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku Postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego. Zamawiający 
w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku 
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy  zobowiązują się nie podnosid jakichkolwiek 
roszczeo z tego tytułu względem Zamawiającego. 

10.3. Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób 
zapewniający pełną czytelnośd jej treści pod rygorem nieważności. 

10.4. W myśl art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki 
pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po czym niezwłocznie zawiadamia o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10.5. Każdy Wykonawca może przedstawid tylko jedną ofertę. 
10.6. Oferta powinna byd złożona lub przesłana w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie 
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zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                    
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 
37A, oznaczonej napisem: „Oferta na ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialności cywilnej 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim 
– nie otwierad przed dniem 21.01.2014 r. przed godz. 1130.   

10.7. Częśd oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufnośd, należy 
umieścid w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona częśd oferty”. Zamawiający nie odpowiada 
za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez 
Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

10.8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartośd gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 
celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

10.9. Wykonawca może wprowadzid zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofad, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej (art. 84 Ustawy). 

10.10. Oferta powinna zawierad wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w pkt. 6 SIWZ. 

10.11. Treśd oferty musi odpowiadad treści SIWZ. 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Termin składania ofert upływa z dniem dnia 21.01.2014 r. do godz. 1100. Oferty złożone po tym 
terminie zostaną zwrócone bez otwierania (art. 84 ust. 2 ustawy). Decydujące znaczenie dla 
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,       
a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2014 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego                        
w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 37A w Sali konferencyjnej pokój nr 7. 

11.3. Otwarcie ofert jest jawne.  
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na 

sfinansowanie zamówienia. 
11.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

11.6. Wykonawcy mogą byd obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był 
obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których 
mowa w ust. 11.4 i 11.5. 

11.7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców 
udzielenia wyjaśnieo dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

11.8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności 
przewidziane w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

12.1. Wykonawca z należytą starannością ustala cenę oferty (składka roczna) poprzez 
uwzględnienie specyfiki przedmiotu zamówienia i po uwzględnieniu wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. 

12.2. Wykonawca przedstawia w ofercie jedną i ostateczną cenę. Cena musi byd podana w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
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WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

13.1. Wykonawca z należytą starannością ustala cenę oferty, poprzez uwzględnienie specyfiki 
przedmiotu zamówienia i po uwzględnieniu wszelkich kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. 

13.2. Wykonawca przedstawia w ofercie jedną i ostateczną cenę podaną w złotych polskich 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

14. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

14.1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich 
wag: 

14.1.1. Cena oferty ubezpieczeniowej – 70 pkt. 
14.1.2. Klauzule dodatkowe wymienione w pkt. 7 załącznika nr 1 do SIWZ - maksymalnie 30 pkt. za 

wszystkie klauzule. 
14.2. Opis kryteriów: 
14.2.1. Cena oferty ubezpieczeniowej 

Oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 70 pkt., 
które następnie zostaną przemnożone przez stosunek ceny brutto najtaoszej oferty do ceny 
brutto oferty podlegające ocenie. 

 
Oznaczenia do wzoru: 
 
Wartośd oferty  - WO 
Cena brutto najtaoszej oferty - CN 
Cena brutto oferty podlegającej ocenia - CO 

 
Wzór: 

WO = (CN/CO) * 70pkt. 

14.2.2. Klauzule dodatkowe 

Za każdą klauzulę wymieniona w pkt. 7 załącznika nr 1 do SIWZ., którą Wykonawca zaakceptuje 
otrzyma liczbę punktów określoną w poniższej tabeli. 

Nr 
klauzuli 

Nazwa klauzuli TAK/NIE Liczba punktów Uwagi 

1.  
Klauzula szkód w 

środowisku naturalnym 
 3 Fakultatywna 

2.  
Klauzula 

odpowiedzialności 
cywilnej za produkt 

 6 Fakultatywna 

3.  
Klauzula reprezentantów 

II 
 2 Fakultatywna 

4.  
Klauzula szybkiej 

likwidacji szkód w sprzęcie 
elektronicznym 

 1 Fakultatywna 

5.  
Klauzula składowania 

mienia 
 1 Fakultatywna 

6.  
Klauzula akceptacji 
zabezpieczeo 
przeciwpożarowych, 

 3 Fakultatywna 
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przeciw kradzieżowych i 
przeciwprzepięciowych 

7.  Klauzula akceptacji ryzyka  3 Fakultatywna 

8.  
Klauzula likwidacji szkód 
drobnych 

 1 Fakultatywna 

9.  
Klauzula aktów 
terroryzmu i zamieszek 

 1 Fakultatywna 

10.  
Klauzula funduszu 
prewencyjnego 

 3 Fakultatywna 

11.  
Klauzula katastrofy 
budowlanej 

 1 Fakultatywna 

12.  Klauzula kradzieży zwykłej  1 Fakultatywna 

13.  Klauzula graffiti  2 Fakultatywna 

14.  
Klauzula wirusów 
komputerowych 

 1 Fakultatywna 

15.  

Klauzula szkód powstałych 
pod wpływem alkoholu i 
innych środków 
odurzających 

 1 Fakultatywna 

 

Łącznie za wszystkie klauzule można otrzymad 30 pkt. 
 

14.3. Suma punktów przyznanych zgodnie z zapisami punktów 14.2.1. i  14.2.2.; będzie stanowiła 
koocową wartośd oferty na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

15.1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

15.1.1. wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

15.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
15.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
15.1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych, po 

którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może byd zawarta. 
15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie, zgodnie z art. 92. Ust. 1 pkt 1. 

15.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest zawrzed umowę w sprawie 
zamówienia publicznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów art. 94 ust. 1 i 2 ustawy. 

15.4. Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się 
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od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrad ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 
ust. 1 Ustawy. 

15.5. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami. 
15.6. Zgodnie z art. 23 ust 4. Ustawy, w przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców 

wspólne, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, wykonawcy Ci są zobowiązaniu do  
przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej Współpracę tych wykonawców. 

15.7.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny posiadad ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikad z dokumentów załączonych do oferty. 

15.8. Po podpisaniu umowy nastąpi wystawienie polis. W razie niemożliwości wystawienia polis 
przed początkiem okresu ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia noty 
pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie 
zamówienia u zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą.  Nota pokrycia 
ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów 
ubezpieczeniowych.  

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. 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 

17.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych 
we wzorze, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

17.2. Zgodnie z art. 144  Ustawy zakazuje się  istotnych zmian postanowieo zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba 
że Zamawiający przewidział możliwośd dokonania takiej zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu 
lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego 
warunku podlega unieważnieniu. 

17.3. Zamawiający dopuszcza możliwośd dokonania istotnych zmian postanowieo zawartej umowy 
w przypadku gdy:  

17.3.1. wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w 
interesie Zamawiającego, 

17.3.2. zmiana treści umowy wynikad będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego w trakcie wykonywania zamówienia, 

17.4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 17.3. jest złożenie wniosku przez 
stronę inicjującą zmianę, zawierającego przynajmniej opis zmiany, uzasadnienie zmiany, 
wyliczenie różnicy w wysokości składki ubezpieczeniowe wynikającej ze zmiany. 

17.5. Zmiana postanowieo umowy może nastąpid wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

17.6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 17.3. muszą byd dokonywane z zachowaniem 
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1. Środki ochrony prawnej, jakie przysługują Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia określone zostały w dziale VI Ustawy. 
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18.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznad uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy. 

18.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 154 pkt. 5 Ustawy. 

18.4. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 

18.5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczących: 
18.5.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
18.5.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
18.5.3. odrzucenia oferty odwołującego. 
18.6. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

18.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

18.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy. 
18.9. Wykonawca może zgłosid przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyśd strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.  

18.11. Skargę wnosi się za do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

18.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

18.13. Od wyroku sądu lub postanowienia kooczącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. 

19. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  

19.1. W przypadku wzrostu majątku w okresie trwania umowy, Zamawiający przewiduje możliwośd 
udzielenia zamówieo uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartośd nie 
stanowi więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w myśl art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.  

19.2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie 
do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek/składek takich samych, jak 
w zamówieniu podstawowym bez stosowania składek minimalnych wynikających z zasad 
obowiązujących u Wykonawcy oraz zobligowany będzie do zastosowania terminów określonych 
w pkt. 4 niniejszej SIWZ. 

20. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

20.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

21. UMOWA RAMOWA 

21.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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22. OFERTY WARIANTOWE: 

22.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

23. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIĄCEGO JEŚLI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

23.1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  

24.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYD PROWADZONE ROZLICZENIA 
Z ZAMAWIAJĄCYM   

24.1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeo w walutach obcych. 

25. WYJAŚNIENIE TERMINÓW UŻYTYCH W SPECYFIKACJI 

25.1. Postępowanie - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
Specyfikacji oraz przepisów ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówieo publicznych  (tekst 
jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.).  

25.2. SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
25.3. Ustawa - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
25.4. Zamówienie - należy przez to rozumied zamówienie publiczne, którego przedmiotem są 

usługi ubezpieczeniowe dla  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Tomaszowie Lubelskim  

25.5. Ubezpieczony – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Tomaszowie Lubelskim  

25.6. Wykonawca - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
Zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

25.7. Ubezpieczający – na potrzeby prowadzonego postępowania Zamawiający rozumie pod 
pojęciem „Ubezpieczający” - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.           
z o. o. w Tomaszowie Lubelskim. 

 

 

 
Załączniki do SIWZ:  

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty  

Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu  

Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia nr 2 – Oświadczenie Towarzystw Ubezpieczeo Wzajemnych  

Załącznik nr 5 – Formularz oświadczenia  nr 3 -  Przynależności do  grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6  – Wzór umowy 

 


