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Hryniewickiego 10  

81-340 Gdynia 

 

znak postępowania: NZ-ET/I/PN/01/15 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych. 
 

 

 

 

 

Rodzaj zamówienia: usługa  

Wartość części zamówienia : jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony  z 

zastosowaniem art. 6 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm). 

 

 

                                                                                      Zatwierdzam:  

   /-/ 

      23.01.2015 r  Marek Długosz 

                       

 

 

W dniu 23.01.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu  zamieszczono w  Biuletynie Zamówień 

Publicznych nr 9861- 2015 i wywieszono w siedzibie Zamawiającego na Tablicy ogłoszeń 

oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 23. 01.2015 r. 

 

 



Rozdział I.  Zamawiający 
 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa  

81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10 

NIP: 586-20-76-216 , Regon: 192634129                                                                                                                                

Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: +  48 58 620 53 38 

Dział Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58 660 76 61  

 

Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/01/15 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.   

 

 
 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Danuta Jereczek, Katarzyna Wińska-Rużewicz– zam.pub@sar.gov.pl  

lub fax:  58 660 76 61 

  

nr faksu do korespondencji: + 48  58 660 76 61 lub +48  58 620 53 38  

e-mail do korespondencji: zam.pub@sar.gov.pl 

oferty i korespondencja pisemna składane za pośrednictwem operatora 

pocztowego, kuriera lub osobiście: Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania  

i Ratownictwa  

81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10 

 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku  7:30-15:30, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy i sobót. 

 

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą Pzp- 

będą udostępnianie na stronie internetowej Zamawiającego http://www.sar.gov.pl – 

zakładka Zamówienia publiczne / Ogłoszenia - pod nazwą postępowania. 

 

Termin składania ofert: 06.02.2015. r. godz. 12:00 
 

 

 

Rozdział II.  Tryb udzielenia zamówienia  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

 

 

Rozdział III.  Informacje ogólne  
 

1. Zamówienie na Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa stanowi część zamówienia na usługi ubezpieczeniowe.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 6a ustawy Pzp, stosując przepisy właściwe dla wartości 

przedmiotowej części zamówienia prowadzi postępowanie w procedurze właściwej dla 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość kwoty 

134.000,00 euro.  
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3. Zamówienie finansowane jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji Dyrektora 

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.   

4.  Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 

nie przewiduje się rozliczania w walutach obcych.   

6. Znaczenie użytych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określeń:  

6.1.  „Zamawiający” – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Służba SAR;  

6.2.  „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone 

na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;   

6.3.  „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;   

6.4. „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.);  

6.5.  „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot jest opisany w niniejszej 

SIWZ;   

6.6.  „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o  udzielenie zmówienia 

publicznego (wykonanie zamówienia), złożyła ofertę na jego wykonani lub zawarła z 

Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.  

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.   

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.   

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem   

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.   

14. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( j.t. Dz. U. z 2014 r., poz 121).  

 

Rozdział IV.  Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczeniowej zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ (załącznik nr 1 i 2 do 

SIWZ). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ.   

3. Systematyka: CPV: 66514110-0  Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych  

rodzaj usługi: usługa o charakterze priorytetowym   

nr kategorii usług:  6    

kod CPC : 81292 - Usługi finansowe a) usługi ubezpieczeniowe  

  b) usługi  bankowe i inwestycyjne  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Wymaganych warunkach 

ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa i Wykazie pojazdów mechanicznych Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa, które należy objąć 12 miesięczną ochroną ubezpieczeniową 

(załącznik nr 1do SIWZ). 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

6. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający 



dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści 

na stronie www.sar.gov.pl – zakładka: zamówienia publiczne/ Ogłoszenia- pod nazwą 

postępowania. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.  

 

Rozdział V.  Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających  
 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Zamawiający obecnie prowadzi starania o uzyskanie środków na zakup sprzętu, w tym 

przyczep. 
 

Rozdział VI.  Podwykonawstwo  
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem, 

że podwykonawcy nie można powierzyć wykonywania świadczeń pieniężnych na rzecz 

Zamawiającego z tytułu likwidacji szkód (wypłat należnych odszkodowań).  

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (w formularzu ofertowym) 

części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

3. Posługiwanie się podwykonawcami nie wpływa na zakres odpowiedzialności wykonawcy 

względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zamówienia wynikającego z umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

 

Rozdział VII.  Przewidywane  zaliczki   
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

 

Rozdział VIII.  Termin wykonania zamówienia  
 

1. Termin wykonania zamówienia:  12 miesięczna ochrona ubezpieczeniowa.  

2. Termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej mieści się w przedziale 05.03.2015 – 

04.03.2016 r. . 

  

Rozdział IX.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu   

                       dokonywania oceny spełniania tych warunków  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na dzień 

składania ofert spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca zgodnie z pkt. 1.1. rozdziału X 

wykaże (oświadczenie), że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym 

przedmiot zamówienia.  

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia   
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w 

tym zakresie.  

2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w 

tym zakresie.  

2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w 

tym zakresie.  

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

analizy treści odpowiednich dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale X  

SIWZ, które należy załączyć do oferty.   

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców spełniających jakąkolwiek z 

przesłanek określonych w art. 24 ust 1-2a i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.  

 

Rozdział X.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć  

                      wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków  

                      udziału w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty,  

                      które należy złożyć w ofercie.  
 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został 

określony w pkt. 2. rozdziału IX,  wykonawca - pod rygorem wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp- zgodnie z art. 44 ustawy Pzp 

– składa:  

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – 

oryginał. Proponowany wzór określono w załączniku nr 6 do SIWZ.  

 

Z uwagi na fakt, iż do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej przedmiot zamówienia koniecznym jest 

posiadanie stosownego zezwolenia,  w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do 

posiadania przez wykonawcę powyższych uprawnień i treści oświadczenia z art. 22 

ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę do  wyjaśnień niniejszej 

kwestii, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zmówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp Wykonawca składa 

następujące dokumenty:  

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art . 24 ust. 1 ustawy Pzp- Proponowany 

wzór określono w załączniku nr 7 do SIWZ – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 

załączonym do oferty;  

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

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 



osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty ;  

2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas:  

2.3.1. zamiast dokumentu, o których mowa w punktach 2.2 – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w 

dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do 

oferty ;  

2.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o których 

mowa w pkt 2.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w 

którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 

załączonym do oferty ;  

2.4. Informację w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp dotyczącą przynależności do grupy 

kapitałowej, zawierającą informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej lub zawierającą listę podmiotów należnych do tej samej grupy 

kapitałowej, proponowany wzór określono w załączniku nr 8 do SIWZ – oryginał.  

2.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z nich składa odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 2.  

 

3. Inne wymagane dokumenty, które należy złożyć w ofercie Zamawiający wymaga aby 

oferta, oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 1-2 niniejszego rozdziału, 

zawierała również następujące dokumenty:  

3.1. Formularz ofertowy. Proponowany wzór formularza ofertowego określono w 

załączniku   nr 4 do SIWZ. Formularz ofertowy należy złożyć w formie oryginału. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Formularz ofertowy musi 

być podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

3.2. Formularz cenowy wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Formularz 

cenowy należy złożyć w formie oryginału podpisanego przez osobę/y uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy.  

3.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo to nie wynika z innych 

dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. 

Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu należy złożyć w formie oryginału 

lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
3.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców -oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                     



Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta 

musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców 

składających wspólną ofertę.  

3.5. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, nie podpisanej przez wszystkich 

wspólników, zaleca się złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie 

pełnomocników do reprezentacji spółki.  

3.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę.  

3.7. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

3.8. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez 

wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

 

Rozdział XI.  Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 
 

1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający ofertę 

wspólną), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza.  

5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

dokumenty, o których mowa w pkt. 2 rozdziału X.- celem wykazania braku podstaw do 

wykluczenia.  

6. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, nie podpisanej przez wszystkich 

wspólników, zaleca się złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie 

pełnomocników do reprezentacji spółki. 

7. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.  

8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców 

składających wspólną ofertę.  

9. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców.  

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

 

 

 

./. 



Rozdział XII.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami  

                         oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów  
 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji oraz 

porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.  

2. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.  

3. W niniejszym postępowaniu zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

4. Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

(dalej zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i wykonawcy przekazują za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną,  z zastrzeżeniem pkt.5.  

5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty ( formularz ofertowy wraz z 

wymaganymi w SIWZ załącznikami), a także zmiany i wycofanie oferty przed upływem 

terminu składania ofert. 

6. Korespondencję, o której mowa w pkt 4  przekazywaną Zamawiającemu:  

6.1. za pomocą faksu należy wysyłać na numer  +48  58 660 76 61                                                                              

lub + 48  58 620 53 38                       

6.2. drogą elektroniczną należy kierować na adres : zam.pub@sar.gov.pl   

6.3. pisemnie należy kierować na: Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10  

7. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, to wówczas każda ze Stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.   

8. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres        

e-mail podane przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się wykonawcy z treścią tego pisma, chyba że wykonawca wezwany przez 

Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz 

informacji w sposób określony w pkt 6 oświadczy, że wiadomości tej nie otrzymał.  

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.   

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 9, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 9.   

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

www.sar.gov.pl – zakładka: zamówienia publiczne/ Ogłoszenia-pod nazwą postępowania.  

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

14. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający 

dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści 

na stronie www.sar.gov.pl – zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia- pod nazwą 

postępowania.  
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Rozdział XIII.  Wymagania dotyczące wadium  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

Rozdział XIV.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca, zgodnie z art.85 ust.2 ustawy Pzp,  samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział XV.  Opis sposobu przygotowania ofert  
1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ             

i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,       

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.  

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 

zm.), którzy złożyli odrębne oferty podlegają wykluczeniu z postępowania, chyba że 

wykażą Zamawiającemu, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

6. Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu ofertowym i formularzu cenowym 

których wzory określono w załącznikach nr 4-5 do SIWZ oraz dołączenia odpowiednich 

dokumentów określonych w rozdziale X –XI SIWZ .  

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

8. Kopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę/y 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy.  

9. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, 

zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy określonym w rejestrze lub innym 

załączonym do oferty dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy - pełnomocnika. 

Upoważnienie do podpisania oferty musi wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.  

10.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć 

stosowne pełnomocnictwo, które musi być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać 

czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.  

11. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający wspólną 

ofertę).  

12. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na papierze z 

zastosowaniem czytelnego i trwałego nośnika pisma nie ulegającego usunięciu oraz 

sporządzić w języku polskim.  



13. Własnoręczne podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne 

oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby uprawnionej. W 

przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie zawierają pełnego imienia i 

nazwiska powinny być uzupełnione napisem ( np. w formie pieczęci), z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego.  

14. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w tekście oferty ( formularz 

ofertowy i załączniki), w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, przesłonięcie korektorem były własnoręcznie podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do 

reprezentowania wykonawcy.  

15. Parafa lub podpis winny być naniesione w sposób umożliwiający ich identyfikację ( np. 

opatrzone z imienną pieczątką).  

16. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony/ karty oferty były kolejno 

ponumerowane i  połączone w sposób trwały uniemożliwiający przypadkowe jej 

zdekompletowanie.  

17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu art.11 ust.4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki sposób, by 

Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W takim 

przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych jako  „ I część jawna 

oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem kolejności numerowania stron 

oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na 

włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania 

oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Pzp. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach.  

18. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę. Zmiana ta może 

nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o 

wprowadzeniu zmian, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w 

kopercie/ opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek „ ZMIANA Nr…”  

19. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca ma prawo wycofać złożoną ofertę. W 

tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty, 

podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy wraz z 

dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru wykonawcy. Zamawiający zwróci 

wycofaną ofertę osobie upoważnionej przez wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.  

20. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do 

czasu otwarcia ofert. Dostarczyć Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu, w sposób 

zabezpieczający nienaruszalność do terminu składania ofert i złożyć w miejscu i terminie 

wskazanym w pkt 1 i 2 rozdziału XVI .  

21. Na opakowaniu oferty należy umieścić pełną nazwę i adres wykonawcy oraz opisać w 

następujący sposób: 
 

Wykonawca: …….. Zamawiający: 

Morska Służba Poszukiwania  

i Ratownictwa 

ul. Hryniewickiego 10 

81-340 Gdynia 

Sekretariat 

 

OFERTA 

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych. 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert:….…… 



22. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.  

23. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert.  

24. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone wykonawcy zgodnie z postanowieniami art. 

84 ust 2 ustawy Pzp. 
 

Rozdział XVI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

1. Ofertę przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ należy złożyć                

w  Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ,  

ul. Hryniewickiego 10  Sekretariat (piętro II)   

2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2015 r. o godz. 12:00   
 

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się 

na terenie Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek 

wydawanych przez Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu 

tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki 

i dojście lub dojazd do siedziby Zamawiającego.   
 

3. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie 

Zamawiającego.   

4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2015 r. godz. 12:15 w siedzibie 

Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).  

 

Rozdział XVII.  Opis sposobu obliczenia ceny  
 

1. Dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawca zobowiązany 

jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym, sporządzonym wg. wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ . 

2. Do obliczenia ceny oferty należy posłużyć się Formularzem cenowym stanowiącym 

załącznik do oferty. Wzór Formularza cenowego określono w załączniku nr 5 do SIWZ. 

3. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w złotych, która uwzględnienia wszystkie koszty 

jakie poniesie wykonawca w związku z należytą realizacją zamówienia, w tym podatek od 

towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.  

4. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich.  

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za wykonanie zamówienia, określono w załączniku nr 2 do 

SIWZ – Istotne postanowienia umowy.  

 

Rozdział XVIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  

                             przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych  

                             kryteriów i sposobu oceny ofert  
 

1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu na 

podstawie ustawy Pzp.  

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi 

kryteriami:  

2.1. Cena: znaczenie 90% = 90 punktów   

2.2. Klauzule dodatkowe: znaczenie 10%  = 10 punktów   



 

3. Ocena kryterium „cena” będzie dokonywana na podstawie formularza ofertowego. Ocenie 

zostanie poddana cena oferty wyrażona w złotych określona w formularzu ofertowym- tj. 

łączna wartość brutto złożonej oferty wynikająca z uwzględnienia wszystkich kosztów 

jakie poniesie wykonawca w związku z należytą realizacją zamówienia, w tym 

obowiązującego w Polsce podatku VAT, z zastrzeżeniem ppkt. 3.1.  

3.1. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, to wówczas Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.2. Ocena punktowa za kryterium cena zostanie dokonana zgodnie z poniższym 

wzorem:    

Pc = 90
min


Ci

C
 

gdzie:  

Pc- liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 

Cmin- najniższa cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert 

Ci- cena brutto badanej oferty 

90- maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

cena  

 

4. Ocena kryterium „ klauzule dodatkowe” będzie dokonana na podstawie wypełnionego 

przez wykonawcę formularza ofertowego. Ocenie zostaną poddane zaoferowane przez 

wykonawcę klauzule dodatkowe.  

4.1. Wykaz ocenianych w postępowaniu klauzul dodatkowych i ich szczegółowa 

punktacja została określona w pkt. 7.0 ppkt. 1-6  Opisu przedmiotu zamówienia -

Wymagane warunki ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych 

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa ( załącznik nr 1 do SIWZ).  

4.2. Ocena punktowa za kryterium klauzule dodatkowe zostanie dokonana zgodnie 

z poniższym wzorem:    

 

Pk = 10
max


K

Ki
 

gdzie:  

Pk- liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium klauzule 

dodatkowe 

Ki- suma punktów przyznanych ofercie badanej za oferowane klauzule 

dodatkowe 

K max- największa suma punktów przyznana w postępowaniu za oferowane 

klauzule dodatkowe spośród wszystkich ocenianych ofert 

10- maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

klauzule dodatkowe  

 

4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała największą 

sumę  punktów liczonych wg. wzoru: 

P= Pc+ Pk 

gdzie: P – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta 

 Pc - liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 



 Pk – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium klauzule  

                   dodatkowe  

 

5. Wynikającą z działania liczbę punktów Pc, Pk, P Zamawiający zaokrągla do trzech miejsc 

po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,0005 pomija , a końcówki 0,0005 i wyższe 

zaokrągla do 0,001 punktu.  

 

6. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą dotyczących złożonej oferty 

oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 

2 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać  

                         dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w  

                         sprawie zamówienia publicznego  
 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z art. 92 ustawy Pzp. 

Zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub droga elektroniczną na adres wskazany 

w formularzu ofertowym Wykonawcy. Jeżeli próby przesłania faksem będą nieskuteczne, 

zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu Wykonawcy, ujawniony na stronie 

internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.  

2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści, na stronie 

internetowej www.sar.gov.pl - zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia -  pod nazwą 

postępowania.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy 

Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria, o których 

mowa w rozdziale XVIII.  

4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą ich współpracę w zakresie 

obejmującym wykonanie przedmiotowego zamówienia. Treść tej umowy powinna w 

szczególności zawierać wskazanie pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z 

Zamawiającym oraz zasady wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, zasady 

współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków wykonawców w 

wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany wykonawca na wezwanie Zamawiającego poda 

wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia umowy, w szczególności informacje 

dotyczące osoby podpisującej umowę i dostarczy OWU.   

6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, jeżeli umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

7. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, tj. nie wcześniej niż w terminie 

określonym w tym artykule.  

8. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

Rozdział XX.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania  

                         umowy  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

http://www.sar.gov.pl/


 

Rozdział XXI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną  

                          wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie  

                          zamówienia publicznego   
 

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do 

SIWZ- Istotne postanowienia umowy.  

2. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej.  

3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zostały określone w załączniku nr 2 do 

SIWZ. 

 

Rozdział XXII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. 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 Pzp.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

4. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

4.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4.3. odrzucenia oferty odwołującego.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przesyła kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania.  

7. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z tym odwołanie wnosi się:  

7.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 

w art.27 ust. 2 ustawy Pzp ( rozdział XII pkt 6 SIWZ), albo w terminie 10 dni- jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób (podstawa: art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp);  

7.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej (podstawa: art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp);  



7.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7.1 i 7.2 wnosi się w 

terminie 5 dni, od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia.  

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania 

zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.  

9. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp. 

10. W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 198 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a mianowicie:  

10.1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz. 964 j.t.),  

10.2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238,  

 

Rozdział XXIII.  Załączniki stanowiące integralną część SIWZ.  
 

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia - WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA 

KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY 

POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA wraz z załącznikiem nr 1 pod nazwą: Wykaz 

pojazdów mechanicznych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, które 

należy objąć 12 miesięczną ochroną ubezpieczeniową. 
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 3 Szkodowość 

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 5 Formularz cenowy 
Załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
Załącznik nr  7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 
Załącznik nr  8 Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp  dotycząca przynależności do 

grupy kapitałowej 
Załącznik nr  9 Wyciąg z ustawy Pzp – art. 24 

Załącznik nr  10 Wyciąg z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – art. 4 

 

UWAGA  

Na stronie internetowej www.sar.gov.pl/  zakładka: Zamówienia publiczne/ Ogłoszenia - pod 

nazwą postępowania udostępniono: 

 w pliku do pobrania nr 3- załącznik nr 3 do SIWZ – SZKODOWOŚĆ 

 w pliku do pobrania nr 4- załączniki nr 1, 4-8 do SIWZ w formie edytowalnej 

  

 

 

 

 

 

http://www.sar.gov.pl/


 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Ubezpieczenie  

       komunikacyjne pojazdów mechanicznych, znak postępowania: NZ-ET/I/PN/01/15 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA 

WYDZIAŁ TECHNIKI I ZAOPATRZENIA 

 

 

 

 

 

 

 
WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA  

KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA 

I RATOWNICTWA 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje ubezpieczeń: 
 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  POSIADACZY POJAZDÓW  

    MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH  

    POJAZDÓW 

 

2. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD USZKODZEŃ AUTOCASCO  

    I OD KRADZIEŻY  

 

3. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  

    KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO  

 

4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE  

 

 

 

 

 

 

Gdynia, 13 styczeń 2015 r. 

 

 



 

 

 

1.0. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1.1. UBEZPIECZONY I ZAKRES JEGO DZIAŁALNOŚCI 

       Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 jest  

       państwową jednostką organizacyjną przeznaczoną do wykonywania: 

      1) zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, 

      2) zadań w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 

      3) innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim. 

 

1.2. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

        

Pojazdy należy objąć ochroną ubezpieczeniową na okres 12 miesięcy. 

 

Termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej mieści się w przedziale 05.03.2015 – 

04.03.2016 r. . 

 

       Należy wystawić polisy na każdy pojazd, jako dokument zapewniający ochronę  

       ubezpieczeniową na okres 12 miesięcy liczony od dnia następnego po terminach    

       określonych w kolumnie 10 „Wykazu pojazdów mechanicznych Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa…” stanowiącego załącznik nr 1 do WYMAGANYCH WARUNKÓW 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY 

POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA. 

 

 

1.3. OKREŚLENIE SUMY UBEZPIECZENIA POJAZDU 

 

1) WYSTAWIANIE POLIS - Suma ubezpieczenia:  

a. pojazdów wymienionych w pozycjach 1-8  załącznika nr 1 winna być określona przez 

ubezpieczyciela w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu na dzień 

wystawienia polisy uwzględniając rok produkcji i przebieg pojazdów,  

b. pojazdów wymienionych w pozycjach 9-16  załącznika nr 1 winna być przyjęta przez 

ubezpieczyciela w wysokości określonej przez Zamawiającego  w kol. 9 załącznika 1, 

c. pojazdów wymienionych w poz.18-20,23-41,46-49 załącznika nr 1  winna być przyjęta 

przez ubezpieczyciela w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu na dzień 

wystawienia polisy uwzględniając rok produkcji 

d. pojazdów wymienionych w poz.50-51 załącznika nr 1  winna być przyjęta przez 

ubezpieczyciela w kwocie odpowiadającej wartości faktury zakupu – przewidziany zakup 

planowany objęty PRAWEM OPCJI . 

 

2) DO USTALENIA CENY OFERTY należy 

a.  przyjąć wartości ubezpieczeniowe pojazdów podane w kol. 9  Załącznika nr 1,  

b.  załączyć do oferty wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.   

 

PRZEWIDZIANE PRAWO OPCJI: Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy planuje  

zakup dwóch samochodów specjalnych, które zostały wskazane w poz. 50-51. Do wyceny  

tych pozycji w ofercie należy przyjąć kwotę określoną przez Zamawiającego w kol. 9  

Załącznika nr 1.  

 



 

3) INNE WYMAGANIA  

a. Zamawiający informuje, że samochody specjalne wyszczególnione w poz. 9 – 16 

załącznika nr 1 były zakupione wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dostosowanym do 

potrzeb MSPiR. Suma ubezpieczenia określona w kol. 9 uwzględnia wyposażenie pojazdu (w 

tym wyposażenie specjalistyczne) zgodne z jego przeznaczeniem. W razie powstania szkody 

Wykonawca ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości sumy ubezpieczenia 

określonej w kol.9 załącznika nr 1.  

b. Suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone 

odszkodowania za szkody częściowe (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia). 

c. Na chwilę obecną Zamawiający rozważa zbycie dwóch samochodów marki Star, 

jednak ich ilość może ulec zmianie, o czym wybrany Wykonawca będzie poinformowany 

pisemnie. 

 

2.0. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE 

 

2.1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY   

       POJAZDÓW MECHANICZNYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH  

       POJAZDÓW 

2.2. Ubezpieczenie winno dotyczyć 
 

       Odpowiedzialności cywilnej samochodów osobowych, samochodów ciężarowych,  

       przyczep, wózków widłowych i akumulatorowych oraz samochodów specjalnych 

       - wymienionych w załączniku nr 1- za szkody powstałe w związku z ruchem tych   

       pojazdów w pełnym zakresie ubezpieczenia.   
  

 

3.0. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD USZKODZEŃ  

       AUTOCASCO I OD KRADZIEŻY  

 

3.1. Ubezpieczenie winno dotyczyć 
 

        Pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 (poz. 1 – 16, 18 – 20, 23 – 41, 46 – 49 +  

        objęte prawem opcji poz. 50-51)  w pełnym zakresie ubezpieczenia.         

        

        Brak franszyzy redukcyjnej i integralnej w szkodzie. 

        Brak udziału własnego w szkodzie kradzieżowej oraz innych szkodach. 

        Likwidacja szkody następuje w wariancie serwisowym/warsztatowym (wypłata  

        odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw  

        z uwzględnieniem podatku VAT). 

 

 

4.0. UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  

       KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO  

 

4.1. Ubezpieczenie winno dotyczyć pozycji od 1-16 oraz objęte prawem opcji poz. 50- 51  

       załącznika nr 1. 

 

       Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu  

       ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną,  



       niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.  

       Suma gwarancyjna ubezpieczenia kierowcy i pasażerów objętych ubezpieczeniem na  

       jedną osobę wynosi 10.000,- PLN . 

 
5.0. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE  

 

5.1. Ubezpieczenie winno dotyczyć 

 

Pomocy technicznej i medycznej udzielanej ubezpieczonym – kierowcy i pasażerom 

ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym oraz utratą (kradzieżą) 

pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, a także zdarzeniem związanym z 

ruchem pojazdu mechanicznego oraz chorobą kierowcy lub pasażera wg pozycji  1-8 

załącznika nr 1. 

 

Assistance zagranicą ze zniesionym limitem km i zwiększoną odległością holowania dla 

samochodów osobowych poz. 1,2,6,7 załącznika nr 1. 

 

5.2. Ubezpieczone ryzyka 

 

Pojazdy wymienione w poz. 1-8 Załącznika nr 1- pomoc informacyjna, serwisowa, w 

podróży i pomoc medyczna.  

 

 

 

6.0. KLAUZULA OBLIGATORYJNA WŁĄCZONA DO ZAKRESU 

UBEZPIECZENIA: 

 

1. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia dla samochodów wymienionych w poz. 

9-16, 50-51 załącznika nr 1 –  z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/szczególnych 

warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: wartość pojazdu określona w dniu zawarcia 

polisy (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez cały okres ubezpieczenia. Gwarantowaną 

sumę ubezpieczenia stosuje się w przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, 

szkody całkowitej oraz w celu ustalenia czy wystąpił przypadek szkody całkowitej. 

 

7.0. KLAUZULE DODATKOWE: 

 

Zamawiający przyzna ofercie punkty za każdą klauzulę dodatkową według poniższej 

punktacji. Wykonawca może wybrać dowolną ilość klauzul. Za włączenie do zakresu 

ubezpieczenia klauzul dodatkowych maksymalnie można otrzymać 10 pkt., które następnie 

będą brane pod uwagę przy ustaleniu oceny punktowej w ramach kryterium „klauzule 

dodatkowe” (pkt. 4 rozdział XVIII SIWZ). 

W przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul dodatkowych, odbiegających od treści 

określonej poniżej w pkt. 1-6 oraz za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. 

 

1. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia dla pojazdów nieobjętych 

klauzulą obowiązkową :  2 pkt. – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i 

ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: wartość 

pojazdu określona w dniu zawarcia polisy (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez 



cały okres ubezpieczenia. Gwarantowaną sumę ubezpieczenia stosuje się w przypadku 

szkody polegającej na kradzieży pojazdu, szkody całkowitej oraz w celu ustalenia czy 

wystąpił przypadek szkody całkowitej. 

 

2. Klauzula terminu dokonania oględzin 1 pkt. - z zachowaniem pozostałych, 

niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we 

wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w 

przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w 

terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 

 

3. Klauzula zassania wody do silnika 2 pkt.- z zachowaniem pozostałych, 

niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we 

wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w 

ubezpieczeniu autocasco ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe 

wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody. 

 

4. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 2 pkt.- z zachowaniem 

pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

przyjętych we wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że: skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim 

terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy przyczyniło się ono do 

zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i 

skutków bądź rozmiaru szkody. 

 

5. Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń 1 pkt- z 

zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu 

poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków, przekodowania 

modułów zabezpieczeń antykradzieżowych i/lub wymiany zabezpieczeń 

antykradzieżowych w pojeździe, w przypadku utraty kluczy wraz ze sterownikiem do 

urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (np. w wyniku zaginięcia lub kradzieży). 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20.000,00 zł. Niniejszy limit 

jest limitem dodatkowym ponad sumę ubezpieczenia pojazdu. 

 

6. Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej 2 pkt- z zachowaniem pozostałych, 

niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we 

wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w 

ubezpieczeniu autocasco za szkodę całkowitą uznaje się szkodę polegającą na 

uszkodzeniu pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy przekracza 80% wartości 

rynkowej pojazdu z dnia zaistnienia szkody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 1 z dnia 19.01.2015 r. 

do WYMAGANYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA  

KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH  

MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA  
 

 

19.01.2015r. 

Wykaz pojazdów mechanicznych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, które należy objąć 12 miesięczną ochroną 

ubezpieczeniową. 
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Rodzaj pojazdu 
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Czy 

pojaz

d 

służy 

do 

celów 

zarob

kowy

ch 

Nr 

Rejestra

cji 

 

Pojemność/ 

/Silnika 

Nr 

Podwozia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Samochód osobowy  

KIA SORENTO 

2010 GA 

3897 L 

2199 KNAKU814CB511

8190 

112996 5 58 500,00 28.10. 

2015 

Nie 

2 Samochód osobowy  

KIA SORENTO 

2010 GA 

3896 L 

2199 KNAKU814CB511

8189 

63750 5 58 500,00 28.10. 

2015 

Nie 

3 Samochód ciężarowy 

RENAULT MASTER 

2003 GA 

42452 

F9QW77C0051

27 

1870 

VF1FDAPD528423

972 

162747 5 12 000,00 18.03. 

2015 

Nie 

4 Samochód osobowy 

FORD TRANSIT 

2008 GA 

3058H 

2198 WFOSXXTTFS8K

31858 

158410 9 22 950,00 

 

28.07. 

2015 

Nie 

5 Samochód  

FORD TRANSIT 300 L 

2009 GA 

7564M 

2198 WFOSXXTTFS9A

41939 

109300 9 28 750,00 14.09. 

2015 

 

Nie 



6 Samochód osobowy  

LAND ROVER 

2008 GA 

5070H 

2179 SALFA28B29H122

259 

152404 5 47 600,00 01.09 

2015 

Nie 

7 Samochód osobowy  

Ford Mondeo Titanium 

2010 GA 

1318N 

1596 WF0EXXGBBEA

A15275 

53530 5 36 250,00 05.04. 

2015 

Nie 

8 Samochód osobowy 

Opel Insignia Cosmo 5DR 

2014 GA 

4339V 

1598 W0LGT6ET5E118

4461 

760 5 99 900,00 30.10. 

2015 

Nie 

9 Samochód ciężarowy  

STAR 744 

1995 GA 

28356 

 

10067 

6842 

SUS0744CBS0000

066 

29462 9 25 000,00 04.03. 

2015 

Nie 

10 Samochód ratowniczy 

specjalny STAR 744 

1997 GA 

28041 

 

CA0213759 

6842 

SUS0744CAV0000

169 

17737 9 35 000,00 04.03. 

2015 

Nie 

11 Samochód ratowniczy 

specjalny STAR  944 K 

2005 GA 

2838A 

4580 SUSM88ZZ26F002

953 

18100 10 200 000,00 19.12. 

2015 

Nie 

12 Samochód ratowniczy 

specjalny STAR  944 K 

2005 GA 

2839A 

4580 SUSM88ZZ46F002

954 

16496 10 200 000,00 19.12. 

2015 

Nie 

13 Samochód ratowniczy 

specjalny STAR  944 K 

2006 GA 

6256 A 

4580 SUSM88ZZ26F002

967 

15062 10 200 000,00 21.03. 

2015 

Nie 

14 Samochód ratowniczy 

specjalny STAR  944 K 

2006 GA 

6259 A  

4580 SUSM88ZZ06F002

966 

15181 10 200 000,00 21.03 

2015 

Nie 

15 Land Rover Defender 110 

SW 

Samochód specjalny 

2012 GA 

1009R 

2198 SALLDHMP8CA4

26041 

4430 8 190 400,00 05.11. 

2015 

Nie 

16 Land Rover Defender LD 

Samochód specjalny 

2013 GA 

1041S 

2198 SALLDHMP8DA4

38469 

3308 8 228 000,00 08.07. 

2015 

Nie 

17 Przyczepa ciężarowa 400 kg 1988 GA 

80723 

 30752   - 04.03. 

2015 

Nie 

18 Przyczepa ciężarowa 495 kg 1997 GA 

80732 

 SUB07J000VG000

459 

  1 850,00 04.03. 

2015 

Nie 

19 Przyczepa ciężarowa 495 kg 1997 GA 

80730 

 SUB07J000VF0003

86 

  1 850,00 04.03 

2015 

 

Nie 



20 Przyczepa ciężarowa 980 kg 1997 GA 

80733 

 SUB15JH00VB000

249 

  2 780,00 04.03. 

2015 

Nie 

21 Przyczepa podłodziowa 5 t 1980 GA 

80726 

 844065   - 04.03. 

2015 

Nie 

22 Przyczepa podłodziowa 5 t 1980 GA 

80807 

 844066   - 17.04. 

2015 

Nie 

23 Przyczepa ciężarowa 1045 

kg 

2005 GA 

83159 

 SUB13JH005F0037

48 

  3 350,00 14.12 

.2015 

Nie 

24 Przyczepa ciężarowa 1045 

kg 

2005 GA 

83160 

 SUB13JH005F0037

49 

  3 350,00 14.12. 

2015 

Nie 

25 Przyczepa ciężarowa 1045 

kg 

2005 GA 

83161 

 SUB13JH005F0037

50 

  3 350,00 14.12. 

2015 

Nie 

26 Przyczepa ciężarowa 1045 

kg 

2005 GA 

83162 

 SUB13JH005F0037

51 

  3 350,00 14.12. 

2015 

Nie 

27 Przyczepa ciężarowa 1045 

kg 

2005 GA 

83163 

 SUB13JH005F0037

52 

  3 350,00 14.12. 

2015 

Nie 

28 Przyczepa ciężarowa 1045 

kg 

2005 GA 

83164 

 SUB13JH005F0037

53 

  3 350,00 14.12. 

2015 

Nie 

29 Przyczepa ciężarowa 1045 

kg 

2005 GA 

83165 

 SUB13JH005F0037

54 

  3 350,00 14.12. 

2015 

Nie 

30 Przyczepa ciężarowa 1045 

kg 

2005 GA 

83166 

 SUB13JH005F0037

55 

  3 350,00 14.12. 

2015 

Nie 

31 Przyczepa ciężarowa 1600 

kg 

2005 GA 

83243 

 SV9BC200B50GK

1002 

  10 530,00 11.01. 

2016 

Nie 

32 Przyczepa ciężarowa 1600 

kg 

2005 GA 

83244 

 SV9BC200B50GK

1003 

  10 530,00 11.01. 

2016 

Nie 

33 Przyczepa ciężarowa 1600 

kg 

2005 GA 

83245 

 SV9BC200B50GK

1004 

  10 530,00 11.01. 

2016 

Nie 

34 Przyczepa ciężarowa 1600 

kg 

2005 GA 

83242 

 SV9BC200B50GK

1005 

  10 530,00 11.01. 

2016 

Nie 

35 Przyczepa THULE 2005 GA 

83497 

 UH2000D9X5P136

827 

  6 360,00 30.05. 

2015 

Nie 



36 Przyczepa THULE 2005 GA 

83499 

 UH2000D915P136

828 

  6 360,00 30.05. 

2015 

Nie 

37 Przyczepa WIOLA 2006 GA 

83498 

 SUCW2E32F62000

233 

  7 700,00 30.05. 

2015 

Nie 

38 Przyczepa NIEWIADÓW 2007 GA 

84167 

 SWNPR002470000

001 

  9 720,00 04.04. 

2015 

Nie 

39 Przyczepa WIOLA 2007 GA 

84426 

 UH2000B467P198

753 

  2 745,00 03.07. 

2015 

Nie 

40 Przyczepa specjalna tramp 

trail, model: 6000JH 

2007 GA 

84720 

 SUB60JH007H004

447 

  45 600,00 08.10.2

015 

Nie 

41 Przyczepa ciężarowa 

(przewóz paliw płynnych) 

AVIO TANK 1000 

2007 GA 

85384 

 SUB13H0007JCPD

021 

  9 070,00 16.06. 

2015 

Nie 

42 Wózek podnośnikowy 

czołowy 

spalinowy 1,6 t 

SHL Kilce, model: WDP 43 

1989   Nr fabryczny 00001   - 09.12. 

2015 

Nie 

43 Wózek widłowy spalinowy 

5,5t 

Yale model:Europe 

2008   Nr fab. 

G813B01559F 

  - 09.12. 

2015 

Nie 

44 Wózek widłowy spalinowy 

5,5t 

Yale model:Europe 

2008   Nr fab. 

G813B01560F 

  - 09.12. 

2015 

Nie 

45 Wózek naładowczo-

akumulatorowy WNA1320 

1989   Nr fab. 28331   - 04.03. 

2015 

Nie 

46 Przyczepa ciężarowa 

SERPA 

2011 GA 

88048 

 SZ9SE130SLBSP5

055 

  6 630,00 13.12. 

2015 

Nie 

47 Przyczepa ciężarowa Tramp 

Trail 

2012 GA 

88424 

 SUB25JH0CF0056

11 

  17 640,00 18.06. 

2015 

Nie 

48 Przyczepa Tramp trail 2012 GA 

88806 

 SUB13KH00CM00

5725 

  8 470,00 10.01 

2016 

 

Nie 



49 Melex 392 

Wózek akumulatorowy 

2014   SXM9FTF2LEM70

0341 

  52 767,00 26.06. 

2015 

Nie 

50 Samochód specjalny 

(przewidziany prawem opcji 

zakup planowany) 

  5000 - 6000    1 000.000,00  Nie 

51 Samochód specjalny 

(przewidziany prawem opcji 

zakup planowany) 

  5000 - 6000    1 000.000,00  Nie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

ISTOTNE  POSTNOWIENIA  UMOWY 

 

§1 

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie 

komunikacyjne pojazdów mechanicznych, znak postępowania: NZ-ET/I/PN/01/15 , 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) została zawarta umowa 

przedmiotem, której jest usługa ubezpieczenia: UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE 

POJAZDÓW MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I 

RATOWNICTWA, na podstawie której Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w 

zakresie:  

a. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY 

POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z 

RUCHEM TYCH POJAZDÓW  

b. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD USZKODZEŃ 

AUTOCASCO I OD KRADZIEŻY  

c. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO  

d. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE  

i zgodnie z:  

„Wymaganymi warunkami ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych  

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”, a w zakresie nie objętym ww. wymaganiami 

stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w: 

 Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, (Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późniejszymi zmianami). 

 Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO  

 Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance  

 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i 

pasażerów pojazdu mechanicznego. 

obowiązującymi  w  dniu zawarcia  niniejszej  umowy.  

 

2. ………. w ust. 2 zostaną wpisane klauzule dodatkowe określone w formularzu 

ofertowym.  

 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Przedmiotem ubezpieczenia są: 

  1)  Samochody osobowe  

2)  Samochody ciężarowe 

3)  Samochody specjalne  

4) Przyczepy ciężarowe  

5) Wózki widłowe 

6) Wózki akumulatorowe 

(wg załącznika nr 1 w „Wymaganych warunkach ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów 

mechanicznych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa” do umowy) 



 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Pojazdy są objęte ochroną ubezpieczeniową na okres 12 miesięcy. 

2. Termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej mieści się w przedziale 05.03.2015 – 

04.03.2016 r.   

3.   Wykonawca wystawi polisy na każdy pojazd,  jako dokument zapewniający ochronę  

            ubezpieczeniową na okres 12 miesięcy liczony od dnia następnego po terminach    

            określonych w kolumnie 10 „Wykazu pojazdów mechanicznych, które należy objąć  

            12 miesięczną ochroną ubezpieczeniową„  

 

§ 4 

ZMIANY 

1. Zamawiający zastrzega, iż przedmiot ubezpieczenia może ulec zmianie (ilość 

pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową).  

2. W przypadku zmniejszenia ilości pojazdów objętych ubezpieczeniem (np. sprzedaży), 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wysokość składki wycofanego 

pojazdu.  

3. Zamawiający na podstawie art. 34 ust 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji 

polegające na objęciu 12 miesięczną ochroną ubezpieczeniową samochodów 

specjalnych, których zakup jest planowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

nie skorzystania z opcjonalnego przedmiotu Umowy, w takim przypadku Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia. 

4. Zmiany wskazane w ust. 2 i 3 zostaną wprowadzone na podstawie pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającego i będą obowiązujące od dnia zgłoszenia lub innego 

wskazanego przez Zamawiającego (dzień rejestracji nowego pojazdu).  

5. W przypadku zwiększenia ilości pojazdów, Zamawiający udzieli zamówień zgodnie z 

ustawą Pzp. 

 § 5 

KOSZT REALIZACJI UMOWY 

1. Koszt usługi (składka należna za ubezpieczenie) zgodnie z wymogami i zakresem 

przewidzianym w § 1 Umowy określony w oparciu o ofertę (wraz z formularzem 

cenowym), wynosi brutto : ………… (słownie: …….. złoty 00/100), w tym stawka 

podatku VAT: zwolnione od podatku. 

 

2.Koszt usługi jest sumą cen polis wystawionych zgodnie z § 3 ust. 2 po uwzględnieniu  

przebiegu oraz wartości rynkowej pojazdów (na dzień wystawienia polisy ) oraz wartości  

podanej przez Zamawiającego dla pojazdów specjalnych zgodnie z zał. nr 1 do  

„Wymaganych warunków ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych  

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”, a w przypadku pojazdów objętych opcją  

zamówienia wartość faktury zakupu. 

 

§ 6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Termin płatności składki wynosi 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę polis 

ubezpieczeniowych, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

 

2. W przypadku przelewu bankowego przyjmuje się dzień opłaty jako datę stempla 

bankowego pod warunkiem posiadania środków finansowych na koncie.                    



 

3. W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub pierwszej raty za ubezpieczenia 

dobrowolne, Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i 

zażądać zapłacenia składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku 

braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu ubezpieczenia, za 

który przypada niezapłacona składka. W przypadku nieopłacenia w terminie kolejnej raty, 

Wykonawca może wezwać Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 

Składka za ubezpieczenie OC jest wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami. 

§ 7 

SPRAWY PROCEDURALNE 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa   

    egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  

     oraz przepisy ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (j.t. Dz.U. z  

     2013r. poz. 950 ze zm.).  

3.  Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji umowy pomiędzy  

     Zamawiającym a Wykonawcą, po wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia  

     sporu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i ze skutkiem określonym w art. 145  

     ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na tej   

     podstawie. 

 

Załączniki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 

   

Morska Służba Poszukiwania 

i Ratownictwa 

ul. Hryniewickiego 10 

81-340 Gdynia 

 

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie 

My niżej podpisani (imię i nazwisko):…………………………………………………………….. 

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
1
 : …………..……………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………….……………………………………………………………..……… 

adres strony internetowej Wykonawcy: ……………………………………………………………. 

Powiat: ………………………………………. Województwo:………...………………….……….. 

NIP…………………………………..…….REGON……………………………………………….. 

składamy ofertę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn: 

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych 
znak postępowania: NZ-ET/I/PN/01/15 

1. CENA OFERTY 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmującym niżej wymienione rodzaje 

ubezpieczeń: 
a. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY 

POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW  

b. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD USZKODZEŃ AUTOCASCO I OD KRADZIEŻY  

c. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU 
MECHANICZNEGO  

d. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 

 

za  cenę  brutto 
2
 (łączna kwota składki ubezpieczeniowej):   ………………..….……….….. zł   

(słownie:……………………………………….) zł, w tym podatek VAT w stawce: zwolnione od 

podatku  

 

2. KLAUZULE DODATKOWE 
 

W cenie oferty zapewniamy klauzule dodatkowe o następującej treści 
3
:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1
 Należy wpisać nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę tj. podmiotu udzielającego pełnomocnictwa do 

reprezentowania w postępowaniu- „CENTRALI” 
2
 przeniesiona z Formularza cenowego  suma pozycji 52 „RAZEM” (Formularz cenowy poz.52 kol.6 + poz.52 

kol. 7 + poz 52 kol 8 + poz. 52 kol 9) 
3
 Należy wpisać pełne brzmienie oferowanych  klauzul dodatkowych. Przed wpisaniem treści oferowanych 

klauzul dodatkowych należy dokładnie zapoznać się z pkt. 7.0. Opisu przedmiotu zamówienia - WYMAGANE 

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY 

POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA – załącznik nr 1 do SIWZ, w którym określono zasady punktowania i 

brzmienie punktowanych klauzul dodatkowych. 



3. OŚWIADCZAMY, że:  

1) zobowiązujemy się do wykonania Przedmiotu zamówienia w terminach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy 

się do przestrzegania określonych w niej postanowień i zasad postępowania, 

3) cena oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie 

Przedmiotu Zamówienia i realizację przyszłego świadczenia umownego,  

4) zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik/i do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5) Zamówienie wykonamy 
4
 :  

a. samodzielnie  *   

b. przy udziale podwykonawców, którym powierzymy do wykonania następujące 

zakresy zamówienia: ( należy wpisać opis zamówienia zleconego 

podwykonawcom -czynności * 

……………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić  

 

4. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres 
5
: 

……………………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko………………………………………………………………….…  

tel…..…………e-mail do korespondencji: ………………….. fax: do korespondencji ……… 

5. Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień składania ofert oraz że ponosimy pełną 

odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 

297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm). 
6
 

 

6. Ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 

                                                         / ilość stron/ 

 

 

…………………… 

Miejscowość, data 

………………………………………………………………………… 
czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu 

lub podpis i stempel  

                                                 
4
 Niepotrzebne skreślić . Uwaga: zgodnie z postanowieniami rozdz.VI pkt 1 wykonawca składający ofertę nie może 

podwykonawcy powierzyć wykonywania świadczeń pieniężnych na rzecz Zamawiającego z tytułu likwidacji szkód (wypłat 

należnych odszkodowań).  
 

5
 Należy wskazać nazwę i adres oraz nr faksu i adres e-mail, na który Zamawiający, zgodnie z 

art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje. 
 

6
 Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:  

Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [..] zamówienia publicznego, przedkłada 

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 

dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5. 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 z dnia 19.01.2015 

Formularz cenowy stanowiący załącznik do oferty 

Wykonawca: ………………………… 
                                 / Nazwa/ 

FORMULARZ CENOWY 
 

Oferowana składka jednostkowa za ubezpieczenia AC, OC, NW  i Assistance 
 

Po
z 

Rodzaj pojazdu Nr rej. Poj. Sil. Suma 

ubezpiecz. do 

przygotowania 

oferty 

AC -cena 

jednostkowa 

OC –cena 

jednostkowa 

NW -cena 

jednostkowa 

Assistance –

cena 

jednostkowa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 KIA SORENTO 

Samochód osobowy 

GA 3896L 2199 58 500,00     

2 KIA SORENTO 

Samochód osobowy 

GA 3897L 2199 58 500,00     

3 RENAULT MASTER 

Do 2,5 tony 

GA 42452 1870 12 000,00     

4 FORD TRANSIT 

Samochód osobowy 

GA 3058H 2198 22 950,00     

5 Samochód FORD 

TRANSIT 300 L 
GA 

7564M 

2198 28 750,00     

6 LAND ROVER 

Samochód osobowy 

GA5070H 2179 47 600,00     

7 Ford Mondeo Titanium 

Samochód osobowy 

GA 1318N 1596 36 250,00     

8 Opel Insignia Cosmo 

Samochód osobowy 

GA 4339V 1598 99 900,00     

9 STAR 744 

Powyżej 2,5 tony 

GA 28356 6842 25.000,00    - 

10 STAR 744 

Samochód specjalny 

 

GA 28041 6842 35.000,00    - 



11 STAR 944 K 

Samochód specjalny 

GA 2838A 4580 200.000,00    - 

12 STAR 944 K 

Samochód specjalny 

GA 2839A 4580 200.000,00    - 

13 STAR 944 K 

Samochód specjalny 

GA 6256A 4580 200.000,00    - 

14 STAR 944 K 

Samochód specjalny 

GA 6259A 4580 200.000,00    - 

15 Land Rover Defender 

110 SW 

Samochód specjalny 

GA 1009R 2198 190 400,00    - 

16 Land Rover Defender LD 

Samochód specjalny 
GA 1041S 2198 228 000,00    - 

17 PRZYCZEPA 400 KG 

 

GA 80723  - -  - - 

18 

 

PRZYCZEPA 495 KG GA 80732  1 850,00   - - 

19 

 

PRZYCZEPA 495 KG GA 80730  1 850,00   - - 

20 

 

PRZYCZEPA 980 KG GA 80733  2 780,00   - - 

21 

 

PRZYCZEPA DO 5 T GA 80726  - -  - - 

22 

 

PRZYCZEPA DO 5 T GA 80807  - -  - - 

23 

 

PRZYCZEPA 1045 KG GA 83159  3 350,00   - - 

24 

 

PRZYCZEPA 1045 KG GA 83160  3 350,00   - - 

25 

 

PRZYCZEPA 1045 KG GA 83161  3 350,00   - - 

26 

 

PRZYCZEPA 1045 KG GA 83162  3 350,00   - - 

27 

 

PRZYCZEPA 1045 KG GA 83163  3 350,00   - - 



28 

 

PRZYCZEPA 1045 KG GA 83164  3 350,00   - - 

29 

 

PRZYCZEPA 1045 KG GA 83165  3 350,00   - - 

30 

 

PRZYCZEPA 1045 KG GA 83166  3 350,00   - - 

31 

 

PRZYCZEPA 1600 KG GA 83243  10 530,00   - - 

32 

 

PRZYCZEPA 1600 KG GA 83244  10 530,00   - - 

33 

 

PRZYCZEPA 1600 KG GA 83245  10 530,00   - - 

34 

 

PRZYCZEPA 1600 KG GA 83242  10 530,00   - - 

35 

 

PRZYCZEPA THULE GA 83497  6 360,00   - - 

36 

 

PRZYCZEPA THULE GA 83499  6 360,00   - - 

37 

 

PRZYCZEPA WIOLA GA 83498  7 770,00   - - 

38 PRZYCZEPA 

NIEWIADÓW 

GA 84167  9 720,00   - - 

39 PRZYCZEPA WIOLA 

 

GA 84426  2 745,00   - - 

40 Przyczepa specjalna 

tramp trail, model: 

6000JH 

GA 84720  45 600,00   - - 

41 Przyczepa ciężarowa 

przewóz paliw płynnych 

AVIO TANK 1000 

GA 85384  9 070,00   - - 

42 Wózek podnośnikowy 

spalinowy 1,6 t 

SHL Kilce, model: 

WDP 43 

  - -  - - 



43 Wózek widłowy 

spalinowy 5,5t 

Yale model: Europe 

  - -  - - 

44 Wózek widłowy 

spalinowy 5,5t 

Yale model: Europe 

  - -  - - 

45 Wózek naładowczo-

akumulatorowy 

WNA1320 

  - -  - - 

46 Przyczepa ciężarowa 

SERPA 

GA 88048  6 630,00   - - 

47 Przyczepa ciężarowa 

Tramp Trail 

GA 88424  17 640,00   - - 

48 Przyczepa Tramp trail GA 88806  8 470,00   - - 

49 Melex 392 

Wózek akumulatorowy 

  52 767,00   - - 

50 Samochód specjalny 
(przewidziany prawem opcji 

zakup planowany) 

 5000-6000 1 000 000,00    - 

51 Samochód specjalny 

(przewidziany prawem 

opcji zakup planowany) 

 5000-6000 1 000 000,00    - 

 

52 
 

RAZEM 

 

    

 

UWAGA: Sumę z pozycji 52 należy wpisać w Formularzu oferty ( poz.52 kol.6 + poz.52 kol. 7 + poz 52 kol 8 + poz. 52 kol 9) 

 

 

……..…………………… 

/Miejscowość, data/ 

………………………………………………………………………… 
/czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/ 



 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

Oświadczenie 
o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

My, niżej podpisani  

 

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy 
7
:  

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

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

 

 składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych 

znak postępowania: NZ-ET/I/PN/01/15 

 

Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – tj posiadamy zezwolenie na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia;  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

…………………… 

Miejscowość, data 

………………………………………………………………………… 

czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Należy wpisać nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę tj. podmiotu udzielającego pełnomocnictwa do 

reprezentowania w postępowaniu- „CENTRALI” 



 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa  

w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

 

My, niżej podpisani  

 

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy 
8
:  

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

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

 

 składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych 

znak postępowania: NZ-ET/I/PN/01/15 

 

 

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego 

postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

…………………… 

Miejscowość, data 

………………………………………………………………………… 
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Należy wpisać nazwę i adres podmiotu udzielającego pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu- 

„CENTRALI” 



Załącznik nr 8 do SIWZ 
Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp  

dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                             

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

 

My, niżej podpisani  

 

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy 
9
:  

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

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

 

 składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych 

znak postępowania: NZ-ET/I/PN/01/15 

 

 

1. Oświadczam/y, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej  

    w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i  

    konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) */.
10

 

 

 

 

…………………… 

Miejscowość, data 

………………………………………………………………………… 
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 
 

 

2.  Oświadczam/y, że należymy do grupy kapitałowej . Do tej samej grupy  

kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą niżej wymienione 

podmioty */:    

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

           / nazwa i adres/  

 

 

…………………… 

Miejscowość, data 

………………………………………………………………………… 
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 

 

*/ niepotrzebne skreślić. Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi wybrać pkt 1 

lub pkt 2 

                                                 
9
 Należy wpisać nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę tj. podmiotu udzielającego pełnomocnictwa do 

reprezentowania w postępowaniu- „CENTRALI” 
10

  Treść art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów udostępniono w załączniku nr 10 do SIWZ 



Załącznik nr 9 do SIWZ 
art. 24 ustawy Pzp 

WYCIĄG  Z  USTAWY 

Dz.U.2013.907 -j.t. - Prawo zamówień publicznych. 

Wersja 2014.10.19 do …… 
Dz.U.2013.907 j.t.  

2014.10.19  zm. Dz.U.2014.1232  art. 1  

USTAWA 
z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity) 

[…] 
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1)   (uchylony); 

1a)   (uchylony); 

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 

roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-

akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 

urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 

lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
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przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1)   wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że 

udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 

wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2)   nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 

terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

4)   nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5)   należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2a.  Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli 

zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i 

kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości 

oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 

naprawienia. 

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

[…] 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
Art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

WYCIĄG  Z  USTAWY 

 

Dz.U.2007.50.331 - Ochrona konkurencji i konsumentów. 

Wersja 2015.01.18 do ... 
Dz.U.2007.50.331  

2015.01.18  zm. Dz.U.2014.945  art. 1  

USTAWA 
z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) 

[…] 
 

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, a także: 

a)  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności 

publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, 

b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 

działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, 

choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w 

art. 13, 

d)   związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji; 

2)   związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające 

przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji; 

3)   przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w 

rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą; 

3a)   osobie zarządzającej - rozumie się przez to kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności 

osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy; 

4)   przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 

uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 

walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 

walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie 

zysku przez takiego przedsiębiorcę; 

5)   porozumieniach - rozumie się przez to: 

a)  umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między 

przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, 
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b)  uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich 

związki, 

c)  uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych; 

6)   (uchylony); 

7)   towarach - rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa 

majątkowe, usługi, a także roboty budowlane; 

8)   cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, 

prowizje i narzuty do cen; 

9)   rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, 

cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są 

oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do 

rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki 

konkurencji; 

10)  pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu 

zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania 

w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa 

się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %; 

11)  konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać 

albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym; 

12)  konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); 

13)  organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich 

związków organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów 

konsumentów; organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 

ogólnych, o ile dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych; 

14)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 

sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 

15)   (uchylony); 

16)  przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wydania decyzji Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów; 

16a)   roku obrotowym - rozumie się przez to rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768); 

17)  tajemnicy przedsiębiorstwa - rozumie się przez to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503, z późn. zm.); 

18)  Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

19)   (uchylony); 

20)  rozporządzeniu nr 1/2003/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 1/2003/WE z dnia 

16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 

Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, 

t. 02, str. 205); 

21)  rozporządzeniu nr 139/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 139/2004/WE z 

dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (Dz. Urz. UE L 024 z 

29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 03, str. 40); 

22)  rozporządzeniu nr 2006/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między 

organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony 

konsumentów ("Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów") (Dz. 

Urz. UE L 364 z 9.12.2004). 

 
[…] 
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