
TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZÓW 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją) 

 

 

 

Ubezpieczenie składników majątkowych Tramwajów Śląskich S.A.  

zgodnie z określonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej  

na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2020 r. 

 

 

 

 

 

Nr sprawy: RR/751/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

SPIS TREŚCI: 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO ..................................................................................... 4 

2. TRYB POSTĘPOWANIA .......................................................................................................... 4 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ..................................................................................................................... 4 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (OKRES TRWANIA ZAMÓWIENIA) .................. 5 

5. OPCJE ................................................................................................................................................................... 5 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ........................................................................................ 5 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ........................................................................ 6 

8. WSTĘPNE POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA .......................................... 7 

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU DEFINITYWNEGO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA .................................. 8 

10. ODWRÓCONA KOLEJNOŚĆ BADANIA OFERT............................................................................ 11 

11. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY ...................................................................................................... 11 

11.1. Wymagania ogólne .......................................................................................................... 11 

11.2. Oferty częściowe ............................................................................................................. 12 

11.3. Oferty wariantowe ........................................................................................................... 13 

11.4. Tajemnica przedsiębiorstwa ............................................................................................ 13 

11.5. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy, wzory umowy. .................................................................................................. 13 

11.6. Forma oferty .................................................................................................................... 14 

11.7. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty ............................................................................ 15 

11.8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert ..................................................................... 15 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ............................................................................................................. 16 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ............................................................................................ 16 

13.1. Obowiązek wniesienia wadium ....................................................................................... 16 

13.2. Forma wniesienia wadium ............................................................................................... 16 

13.3. Zwrot wadium .................................................................................................................. 17 

13.4. Zatrzymanie wadium ....................................................................................................... 18 

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ................................................................................................................. 18 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ................................................... 19 

16. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ......................................................... 19 

17. STANDARDY JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH 

CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .................................................................................................. 22 

18. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ..................................................................................... 22 



 

3 

 

19. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE  

Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ........................................................................... 23 

20. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO .............................................................................................................................................. 23 

21. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 134 UST. 6 PKT 3) USTAWY PZP ........... 24 

22. UMOWA RAMOWA .................................................................................................................................... 24 

23. AUKCJA ELEKTORNICZNA ................................................................................................................... 24 

24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ................................................................... 24 

25. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO .............................................................................................................................................. 24 

26. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ............................................................................................................. 25 

27. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI .................................................................................................................................... 26 

28. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ………………………………………………….……………… od 28 



 

4 

 

CZĘŚĆ JAWNA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

41-506 Chorzów 

ul. Inwalidzka 5 

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 251-00-96 

www.tram-silesia.pl 

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 

Godziny urzędowania: 7
00

-15
00

 

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości szacunkowej 

większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy   

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

poz. 2164 ze zm.) prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

art. 134 ustawy Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej Pzp. Postępowanie  

o zamówienie publiczne sektorowe prowadzone jest z udziałem pośrednictwa 

ubezpieczeniowego.  

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie składników majątkowych Tramwajów 

Śląskich S.A. zgodnie z określonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej na okres od 

01.04.2017 r. do 31.03.2020 r. 

3.2. Zamówienie dzieli się na dwie części. Poszczególne części obejmują następujące 

rodzaje ubezpieczeń: 

3.2.1. Część 01 zamówienia: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk żywiołowych 

oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej i posiadanego mienia. 

3.2.2. Część 02 zamówienia: ubezpieczenie pojazdów szynowych od ryzyka 

uszkodzeń i ryzyk żywiołowych. 

3.3. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem 

brokera ubezpieczeniowego, tj. Konsorcjum firm: EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 

Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  

nr 0000050455 i NORD Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000071865. 

3.4. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku 

nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie 

uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału  
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w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 

poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku  

z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w ustawie  

z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.).  

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części poufnej będącej 

jednocześnie Istotnymi Postanowieniami Umowy (w skrócie IPU) tzn. w Załączniku  

nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ. 

3.6. Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać 

poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się 

za pomocą formularza na stronie www.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia”  

i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części 

poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy  

i Wykonawcy, którego reprezentuje. 

3.7. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej 

części Zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony  

w postaci gotowości do wypłaty odszkodowania w przypadku gdy zrealizują się 

postanowienia umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp. 

3.8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: osoby wykonujące 

obowiązki z zakresu wystawiania dokumentów ubezpieczenia i polis, dokonywania 

doubezpieczeń, aneksowania umów i ich rozliczania – jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,  

w szczególności art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z zm.).   

Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego powyżej. Sposób 

przeprowadzenia kontroli jak i sankcje za niespełnienie przedmiotowych wymagań 

zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) - Załącznik nr  1  

i Załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (OKRES TRWANIA ZAMÓWIENIA) 

4.1. Termin wykonania zamówienia, przez który rozumie się okres ubezpieczenia - od 

01.04.2017 r. do 31.03.2020 r.  

 

5. OPCJE 

5.1. Zamawiający nie wprowadza prawa opcji określonego w art. 34 ust 5 ustawy Pzp.   

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 

6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 

6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

http://www.eib.com.pl/
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(a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.: 

prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 

2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z dnia 

10 listopada 2015 poz. 1844 ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym  

z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 4, 7, 8, 9, 

10, 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej – dotyczy Części 01 zamówienia oraz co najmniej  

w grupie 4, 8, 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02 zamówienia). 

 

6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej 

sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

6.3. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone 

zamówienie:  

6.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. 

6.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  

w odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt. 6.1.2. a) warunki te musi 

spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.  

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

7.1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

7.1.1. Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14  – 23 ustawy PZP,  

7.1.2. Przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tzn. w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 ze zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 ze zm.). 
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8. WSTĘPNE POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego w pkt. 6 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia 

wskazanych w pkt. 7 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia  

2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 

8.2. JEDZ zawiera: 

8.2.1. informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja A i B 

JEDZ),  

8.2.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - 

informacje o częściach zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego  

z Wykonawców (Część II, sekcja A JEDZ), 

8.2.3. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, a podmioty te zrealizują część 

zamówienia -  informację o częściach zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych 

podmiotów (Część II, sekcja C JEDZ), 

8.2.4. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw do 

wykluczenia wskazanych w pkt. 7 SIWZ (Część III JEDZ), 

8.2.5. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (Część IV JEDZ), 

8.2.6. oświadczenie końcowe (Część VI JEDZ). 

8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 7 SIWZ oraz spełniania, 

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

składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w pkt. 11.8.8. SIWZ, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie 

oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców. 
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8.6. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego w pkt. 6 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia 

wskazanych w pkt. 7 SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp winien 

przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ.  

8.7. Mając na uwadze obowiązek Zamawiającego z pkt. 8.6. SIWZ, opierając się na art. 26 

ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia wszystkich 

oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ wraz  

z ofertą. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może 

na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału  

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

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

oświadczeń lub dokumentów.  

 

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU DEFINITYWNEGO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

9.1. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8.6 SIWZ 

potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także 

działając na podstawie postanowień pkt. 8.7. SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą 

przedkłada (dotyczy każdej z Części zamówienia): 

9.1.1. w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

(a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub 

gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów 

zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi 

działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie 

nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie 

organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on 

działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne 

posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy 

prawnej.  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu 

nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia 

nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do 

reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta 

przez polski organ nadzoru. 
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Wyjaśnienie: 

Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może 

złożyć zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu 

reprezentującego. 

Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie 

posiadanego zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego 

zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu 

uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. 

9.2. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8.6 SIWZ 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a także 

działając na podstawie postanowień pkt. 8.7. SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą 

przedkłada: 

 

9.2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  

ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

9.2.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  

ust. 1 pkt 21) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

9.2.3. 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. 5  

pkt 1) ustawy Pzp. 

9.2.4. Jeśli z informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ wynika, że wobec 

Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności. 

9.2.5. Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, 

odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać 

poprzez żądanie złożenia oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 

9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

9.3.1. w pkt. 9.2.1. SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  

w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 14) ustawy PZP; 

9.3.2. w pkt. 9.2.2. SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  

w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez 
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właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

21) ustawy PZP; 

9.3.3. w pkt 9.2.3. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt. 9.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.2.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa  

w pkt. 9.3.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa 

powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

9.7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców. 

9.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na 

zdolnościach innych podmiotów na zasadach kreślonych w art. 22a ustawy Pzp, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  

w pkt. 9.2.1. – 9.2.3. SIWZ. 

9.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

9.9.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

9.9.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 
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9.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim 

9.11. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozumianych jako brak podstaw 

do wykluczenia z postępowania) dokonywana będzie według formuły „spełnia”, „nie 

spełnia” z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP na podstawie dokumentów  

i oświadczeń przedstawionych przez Wykonawcę. 

 

 

10. ODWRÓCONA KOLEJNOŚĆ BADANIA OFERT 

10.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

 

 

11. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

11.1. Wymagania ogólne 

11.1.1. Ofertę stanowi oryginał wypełnionego Formularza oferty wraz z wymaganymi 

oświadczeniami i dokumentami. 

11.1.2. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę dla wybranej części 

zamówienia i podaje tylko jedną cenę dla wybranej części zamówienia. 

11.1.3. Ofertę złożyć należy na Formularzu oferty (wzór formularza oferty stanowi 

Załącznik nr 3 do SIWZ). 

11.1.4. Do oferty należy załączyć Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub inne 

wzorce umowne, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń 

lub w ofercie należy wyraźnie wskazać, które ze wzorców umownych 

stosowanych w powszechnym obrocie przez Wykonawcę i możliwych do 

identyfikacji przez Zamawiającego mają zastosowanie do poszczególnych 

ubezpieczeń.  

11.1.5. Oferta nie może zawierać postanowień odbiegających od SIWZ. 

11.1.6. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. Niniejszy wymóg nie dotyczy 

załączonych do oferty Ogólnych (Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia lub 

innych wzorców umownych. 

11.1.7. Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy należy przez to rozumieć podpisy 

złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 

prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi lub umocowanie (pełnomocnik) do składania oświadczeń woli  

w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym 

niniejszym postępowaniem.  

11.1.8. Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika  

z innych dokumentów dołączonych do oferty. Wskazane pełnomocnictwa należy 
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dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

11.1.9. Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa: 

(a) Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie, 

obowiązani są oni zgodnie z treścią art. 23 ustawy Pzp ustanowić 

wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy 

Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). 

(b) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie 

lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców).  

(c) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca 

będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi  

w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. 

(d) W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.2. kopie dokumentów 

dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez te podmioty, przy czym nie uchybia to możliwości poświadczenia za 

zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub wspólnego pełnomocnika, 

pod warunkiem, że z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynika umocowanie 

do dokonania takiej czynności. Takie pełnomocnictwo należy załączyć do 

oferty. 

 

11.2. Oferty częściowe 

  

11.2.1. Zamawiający podzielił zamówienia na dwie części i dopuszcza składanie ofert 

częściowych wyłączenie z zakresie, w jakim zamówienie zostało podzielone na 

części. 

11.2.2. Podział zamówienia na części ma ten skutek, że każdą część zamówienia należy 

traktować tak jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.  

11.2.3. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybraną część 

zamówienia., jako jedną ofertę lub oddzielne oferty na każdą część zamówienia. 

Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części, na które zamówienie 

może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 

11.2.4. Przez wymóg złożenia tylko jednej oferty należy rozumieć złożenie przez 

Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia tylko jednej oferty na 

poszczególną część zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie może złożyć 

dwóch ofert na poszczególną część zamówienia. Za naruszenie tego wymogu 

uznaje się także złożenie oferty na daną część zamówienia przez Wykonawcę 

działającego wspólnie z innymi Wykonawcami w dwóch lub więcej 

konfiguracjach podmiotowych, np.: Wykonawcę będącego członkiem dwóch 

„pool’i koasekuracyjnych” składających ofertę na tę samą część zamówienia. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez Wykonawcę w danej Części Zamówienia. 
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11.3. Oferty wariantowe 

11.3.1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

11.4. Tajemnica przedsiębiorstwa 

11.4.1. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być 

udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz 

opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty.  

11.4.2. W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca 

powinien wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są 

zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji tj. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica 

przedsiębiorstwa Wykonawca obowiązany jest do wykazania że zastrzeżone 

informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień 

wraz z ofertą.  

11.4.3. Niewykazanie nie później niż w terminie składania oferty, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem 

przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w ww. terminie, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w konsekwencji 

czego Zamawiający odtajni wskazane informacje bez wzywania do dalszych 

wyjaśnień. 

11.4.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do 

których Wykonawca nie podjął działań, o których mowa powyższej, a także za 

ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika 

z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, 

niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w punkcie 

powyższym. 

11.4.5. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, z uwzględnieniem postanowień dotyczących oferty. 

 

11.5. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy, wzory umowy. 

11.5.1. Wszystkie postanowienia Części poufnej - Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do 

SIWZ stanowią istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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11.5.2. W pozostałych nieregulowanych treścią umowy kwestiach zastosowanie będą 

miały proponowane przez Wykonawcę Ogólne (Szczególne) Warunki 

Ubezpieczeń. 

 

11.6. Forma oferty 

11.6.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oferta 

powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem 

ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. 

11.6.2. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich 

załączników, były ponumerowane. Niniejszy wymóg nie dotyczy załączonych 

do oferty Ogólnych (Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia lub innych 

wzorców umownych. 

11.6.3. Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz 

sygnowane podpisem Wykonawcy. 

11.6.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś 

dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Niniejszy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych 

oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych. 

Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem 

kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on 

stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności 

w niniejszym postępowaniu. 

11.6.5. Wzory dokumentów, w tym Formularz oferty powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę  

w innej zgodnej formie.  

11.6.6. Wskazane jest, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie (wskazane jest aby strony/kartki oferty były 

zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką). Powyższy 

wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych 

Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych. 

11.6.7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11.6.8. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową 

Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, 

na adres Zamawiającego:              

Tramwaje Śląskie S.A.                   

ul. Inwalidzka 5      

41-506 Chorzów, 

oznaczonej:  

Przetarg nieograniczony – „Ubezpieczenie składników majątkowych 

Tramwajów Śląskich S.A. zgodnie  

z określonym zakresem ochrony 

ubezpieczeniowej na okres od 01.04.2017 r. 

do 31.03.2020 r.” – nr sprawy – 

RR/751/2016.  

Nie otwierać przed:  28.02.2017 r. godz. 10:00.        
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Nieoznakowana koperta w wyżej wymieniony sposób może zostać otwarta przed 

terminem otwarcia ofert. 

11.6.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka,  

o której mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

11.6.10. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

11.6.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 

wykazów, danych i informacji.  

 

 

11.7. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty 

11.7.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

11.7.2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone  

w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 

opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„ZMIANA”.  

11.7.3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„WYCOFANIE”. 

11.7.4. Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane 

przez Wykonawcę. 

 

 

11.8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 

11.8.1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A., 41-506 

Chorzów, ul. Inwalidzka 5, Sekretariat, piętro I. 

11.8.2. Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2017 r. o godz. 09:45. 

11.8.3. Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu 

do wniesienia odwołania. 

11.8.4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2017 r. roku o godz. 10:00  

w siedzibie Tramwajów Śląskich. S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, sala 

konferencyjna, piętro I. 

11.8.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

11.8.6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. 
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11.8.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałych kryteriów 

oceny ofert.  

11.8.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

(a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

(b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

(c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

11.8.9. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert.. 

 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

13.1. Obowiązek wniesienia wadium 

13.1.1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium  

w wysokości: 

(a) w odniesieniu do Części 01 zamówienia -  90.000,00 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) 

(b) w odniesieniu do Części 02 zamówienia -  27.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia siedem tysięcy złotych) 

 

13.1.2. Wykonawca wnosi wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów dla części, 

na które składa ofertę. 

13.1.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

 

13.2. Forma wniesienia wadium 

13.2.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

(a) pieniądzu, 

(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

(c) gwarancjach bankowych, 
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(d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 

978 i 1240). 

13.2.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  

BANK PEKAO S.A. 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893, określając tytuł 

wpłaty i numer sprawy. 

 

13.2.3. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono  

w wymaganym terminie, decyduje wpływ środków na rachunek Zamawiającego. 

Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na 

koncie Zamawiającego w terminie /godzinie/ składania ofert. 

13.2.4. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż 

pieniężna, należy dołączyć do oferty oraz załączyć kopię tego dokumentu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę 

celem załączenia do dokumentacji postępowania. 

Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium  

w formie niepieniężnej nie został trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do 

odrębnej koperty i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę, a jego kopię  

w ofercie. 

 

13.2.5. Zamawiający wymaga, aby wadium w formie niepieniężnej zostało złożone 

odrębnie dla każdej części zamówienia. 

13.2.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

13.2.7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co 

najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą,  

a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten czas. 

13.2.8. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, bez 

jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.  

13.2.9. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna  

i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie. 

 

13.3. Zwrot wadium 

13.3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  

z zastrzeżeniem pkt. 13.4.2. SIWZ. 
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13.3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

13.3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13.3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt. 13.3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Termin na 

wniesienie wadium zostanie określony przez Zamawiającego. 

 

 

13.4. Zatrzymanie wadium 

13.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

(a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

(b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

13.4.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

 

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

14.1.  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty (stanowiącego 

Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz jego załączników i określenia w nim ceny za 

wykonanie przedmiotu zamówienia dla wybranej bądź wybranych części zamówienia. 

14.2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy 

i nie będą podlegały zmianom. 

14.3. W ofercie należy podać w złotych polskich (PLN) łączną cenę brutto (za pomocą cyfr 

oraz słownie) za wykonanie wybranej bądź wybranych części zamówienia uwzględniając 

wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia oraz ceny (składki 

ubezpieczeniowe) cząstkowe za poszczególne ubezpieczenia lub ich składniki wchodzące 

w skład całości zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza oferty. 

14.4. Ostateczna cena oferty dla wybranej części zamówienia winna być zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

14.5. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, poprawia w ofercie oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 
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niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.6. Jeżeli Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp, jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie. Odmowa wyrażenia zgody przez 

Wykonawcę na poprawienie omyłki powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

 

 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

W niniejszym postępowaniu nie żąda się zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

16. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

16.1. Kryterium oceny ofert będzie: 

16.1.1. Cena – 95%; 

16.1.2. Warunki ubezpieczenia – 5% 

16.2. Zamawiający dla każdej z części zamówienia wybierze spośród ofert nieodrzuconych 

ofertę najkorzystniejszą, tj. z największą liczbą punktów na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w SIWZ. 

16.3. Każda część zamówienia będzie punktowana oddzielnie zgodnie z kryteriami oceny 

ofert określonymi w pkt 16.1. 

16.4. Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 1% = 1 punkt. Punktacja 

przyznana ofertą w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

16.5. Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów. 

Punkty pozostałych ofert w kryterium cena będą liczone wg proporcji matematycznej: 

 

                95x
Cob

Cn
Pc 








  

 
      Pc     -   ilość punktów, 

       Cn     -   najniższa cena ofertowa, 

       Cob   -   cena oferty badanej. 

   

16.6.  Warunki ubezpieczenia: 

16.6.1. Część I Zamówienia. 

16.6.1.1.  KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH 

 

W przypadku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli stanów wyjątkowych w brzmieniu 

wyartykułowanym w Części F – Fakultatywne Klauzule Dodatkowe Załącznika nr 3 do 

SIWZ, tj. Formularzu oferty, Wykonawca otrzyma 40 punktów.  
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W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli stanów wyjątkowych  

w brzmieniu wyartykułowanym w Części F – Fakultatywne Klauzule Dodatkowe 

Załącznika nr 3 do SIWZ, tj. Formularzu oferty Wykonawca otrzyma 0 punktów.  

 

16.6.1.2. KLAUZULA REPREZENTANTÓW. 

 

W przypadku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli reprezentantów w brzmieniu 

wyartykułowanym w Części F – Fakultatywne Klauzule Dodatkowe Załącznika nr 3 do 

SIWZ, tj. Formularzu oferty, Wykonawca otrzyma 30 punktów.  

W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli reprezentantów w brzmieniu 

wyartykułowanym w Części F – Fakultatywne Klauzule Dodatkowe Załącznika nr 3 do 

SIWZ, tj. Formularzu oferty Wykonawca otrzyma 0 punktów.  

 

16.6.1.3. KLAUZULA ZWIĘKSZAJACA LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI  

W „KLAUZULI EIB 42/KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY 

UBEZPIECZENIA/” DO POZIOMU 2.000.000,00 ZŁ. 

 

W przypadku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli zwiększającej limit 

odpowiedzialności w „Klauzuli EIB 42 /Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia/ do 

poziomu 2.000.000,00 zł w brzmieniu wyartykułowanym w Części F – Fakultatywne 

Klauzule Dodatkowe Załącznika nr 3 do SIWZ, tj. Formularzu oferty, Wykonawca 

otrzyma 10 punktów.  

W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli zwiększającej limit 

odpowiedzialności w „Klauzuli EIB 42 /Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia/ do 

poziomu 2.000.000,00 złw brzmieniu wyartykułowanym w Części F – Fakultatywne 

Klauzule Dodatkowe Załącznika nr 3 do SIWZ, tj. Formularzu oferty Wykonawca otrzyma 

0 punktów.  

 

16.6.1.4. KLAUZULA ZWIĘKSZAJACA LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI  

W KRADZIEŻY ZWYKŁEJ SIECI TRAKCYJNEJ DO POZIOMU 50.000,00 

ZŁ NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA. 

 

W przypadku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli zwiększającej limit 

odpowiedzialności w Kradzieży zwykłej sieci trakcyjnej do poziomu 50.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia Wykonawca otrzyma 20 punktów.  

W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli zwiększającej limit 

odpowiedzialności w Kradzieży zwykłej sieci trakcyjnej do poziomu 50.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia Wykonawca otrzyma 0 punktów.  
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16.6.2. Część II Zamówienia: 

 

16.6.2.1. KLAUZULA ZWIĘKSZAJĄCA LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA 

SZKÓD W PANTOGRAFACH (pkt 7.2. w Załączniku nr 2 do SIWZ) DO 

POZIOMU 200.000,00 ZŁ NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA 

W przypadku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli zwiększającej limit 

odpowiedzialności dla szkód w pantografach (pkt 7.2 w Załączniku nr 2 do SIWZ) do 

poziomu 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Wykonawca otrzyma 60 punktów.  

W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli zwiększającej limit 

odpowiedzialności dla szkód w pantografach (pkt 7.2 w Załączniku nr 2 do SIWZ) do 

poziomu 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Wykonawca otrzyma 0 punktów.  

16.6.2.2. KLAUZULA WPROWADZAJACA OBNIŻENIE FRANSZYZY 

REDUKCYJNEJ DLA SZKÓD W PANTOGRAFACH DO WYSOKOŚCI 

5.000,00 ZŁ. 

W przypadku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli wprowadzającej obniżenie 

franszyzy redukcyjnej dla szkód w pantografach do wysokości 5.000,00 zł Wykonawca 

otrzyma 40 punktów.  

W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę Klauzuli wprowadzającej obniżenie 

franszyzy redukcyjnej dla szkód w pantografach do wysokości 5.000,00 zł Wykonawca 

otrzyma 0 punktów.  

 

 

16.6.3. Punktacja za warunki ubezpieczenia dla każdej z części zamówienia: 

Przyznane punkty za akceptację poszczególnych klauzul fakultatywnych dla każdej  

z części zamówienia zostaną zsumowane, a ogólna wartość punktowa badanej oferty 

obliczana będzie wg następującego wzoru: 

 

Pw = Wo x 5% 

 

Pw – liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia 

Wo – punkty przyznane za kryterium warunki ubezpieczenia 

 

 

16.7.  Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie dla każdej z części zamówienia. 

Punkty za poszczególne kryteria przyznane dla danej oferty zostaną zsumowane i będą 

stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia 

zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie wyliczona będzie wg następującego 

wzoru: 
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P = Pc + Pw 

 

Pc  - liczba punktów w kryterium cena 

Pw - liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia 

 

 

16.8.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 

ofert Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

17. STANDARDY JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH 

CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

17.6. Zamawiający w Części poufnej – Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ określił 

standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 

zamówienia, takich jak: 

17.6.1. Przedmiot ubezpieczenia, 

17.6.2. Zakres ubezpieczenia, 

17.6.3. System ustalenia sum ubezpieczenia, 

17.6.4. System wypłaty odszkodowań, 

17.6.5. Zasady likwidacji szkód, 

17.6.6. Pozostałe postanowienia odnoszące się m.in. do bieżącej obsługi umowy 

ubezpieczenia, obowiązków stron umowy ubezpieczenia wynikających  

z zawartej umowy ubezpieczenia etc. 

17.7. Szczegółowe warunki ubezpieczenia opierają się także na specjalnych postanowieniach  

i klauzulach dodatkowych. 

 

 

18. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

18.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom 

określonym w Pzp, SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i określonych w SIWZ. 

18.7. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

18.7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest  miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami 
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wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

18.7.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

18.7.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, 

18.7.4. unieważnieniu postępowania  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

18.8. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 18.2.1 oraz 18.2.4 na stronie 

internetowej. 

18.9. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego sektorowego  

z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

18.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego sektorowego Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy Pzp.  

18.11. Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych  

w niniejszej SIWZ. 

 

 

19. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE  

Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego sektorowego, którego 

dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

 

 

20. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

20.6. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

20.7. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego sektorowego, kopię umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

20.8. Przed zawarciem umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę w celu dopełnienia 

następujących formalności: 

20.8.1. ustalenia trybu przekazania przez strony przyszłej umowy niezbędnej 

dokumentacji. 
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21. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 134 UST. 6 PKT 3) USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3)  

ustawy Pzp. 

 

 

22. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 

23. AUKCJA ELEKTORNICZNA  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

 

24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

25. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

25.6. Istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu 

oferty rozumiane są zgodnie z art. 144 ust. 1e Pzp. 

25.7. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku 

do treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej 

wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia), w przypadku, gdy wystąpi:  

25.7.1. sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy 

ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych,  

z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe 

jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, 

25.7.2. zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie 

usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania dostosowująca warunki 

umowy ubezpieczenia do zmian w przepisach prawa, 

25.7.3. zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 

niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na 

korzyść Zamawiającego, 

25.7.4. doubezpieczenia, podwyższenia lub obniżenia pod/limitów w okresie 

ubezpieczenia, rozszerzenia lub zawężenia zakresu ubezpieczenia lub zmianę 

innych elementów Umowy oraz rozliczenia i aktualizacji składek 

ubezpieczeniowych (w tym rat składek) z nią związanych, które to sytuacje nie 

stanowią realizacji postanowień umowy ubezpieczenia – w przypadku 
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zidentyfikowania i uzasadnienia przez Zamawiającego potrzeby dokonania 

takiej zmiany 

25.8. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

25.9. Wszystkie przypadki, określone w pkt. 25.2. SIWZ, stanowią katalog istotnych zmian, 

na których dokonanie w umowie Zamawiający oraz Wykonawca mogą wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody ani przez 

Zamawiającego ani przez Wykonawcę. 

25.10. W sytuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdą następujące zmiany: 

 stawki podatku od towarów i usług, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie 

należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom 

zwaloryzowane. Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian 

wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe 

zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego zamówienia. W sytuacji, gdy jest 

bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia 

Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

26. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

26.6. W toku postępowania o zamówienie publiczne Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

26.7. 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. 

26.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

26.9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

26.10. Odwołanie wnosi się w terminie: 
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26.10.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 26.4. zdanie drugie 

albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

26.10.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu sektorowym  lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

26.10.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 

dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 26.5.1 i 26.5.2. 

16.6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej tj. odwołania oraz 

skargi do sądu zawarte są w art. 179 – 198g ustawy Pzp. 

 

 

27. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

27.6. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności 

wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu lub przy użyciu środków 

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

usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), w określonym terminie czasu 

lokalnego. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących 

czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, 

zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę 

oferty. 

27.7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 27.8. 

SIWZ uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (o ile Strona żądała 

potwierdzenia). 

27.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Wskazane jest, aby pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia opis sposobów opisanych w pkt 27.1. i 27.2. były przesłane do 

Zamawiającego również w formie edytowalnej na adres e-mail: d.osadnik@tram-

silesia.pl.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 6 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. 

27.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w punkcie 27.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

27.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie SIWZ. 

mailto:d.osadnik@tram-silesia.pl
mailto:d.osadnik@tram-silesia.pl
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27.11. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której udostępniona została SIWZ. 

27.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej, a jeżeli zmiana dotyczy części poufnej SIWZ w sposób wskazany 

w pkt. 3.6. SIWZ odnoszącym się uzyskania informacji o charakterze poufnym. 

27.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców. 

27.14. Postępowanie i realizacja umowy odbywać się będzie w języku polskim. 

27.15. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 

27.15.1. Joanna Olszewska – tel. 32 246-60-61 (64, 65) wew. 460, 

27.15.2. Dorota Osadnik – tel. 32 246-60-61 (64, 65) wew. 417. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia (Część poufna) – Istotne 

postanowienia umowy dla części 01 zamówienia. 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia (Część poufna) – Istotne 

postanowienia umowy dla części 02 zamówienia. 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ: Formularz Oferty 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ: Formularz JEDZ  

5. Załącznik nr 5 do SIWZ: Wzory pełnomocnictwa do złożenia oferty. 

 

 

Chorzów, dnia  16.01.2017 r.    

 

   

 Zatwierdził: 

        Członek Zarządu-Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury 

        Bolesław Knapik 

 

           Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy 

 Henryk Kolender  
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     ZAŁĄCZNIK NR 3 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A. 

ZGODNIE Z OKREŚLONYM ZAKRESEM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NA 

OKRES OD 01.04.2017R. DO 31.03.2020R. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

Oznaczenie Wykonawcy – pełne nazwy Wykonawcy/ów składających ofertę 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

 

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy realizację na rzecz 

Zamawiającego zamówienia publicznego sektorowego pn. „Ubezpieczenie składników 

majątkowych Tramwajów Śląskich S.A. zgodnie z określonym zakresem ochrony 

ubezpieczeniowej na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2020r.” 

 

w odniesieniu do następujących części zamówienia: 

 

  CZĘŚĆ NR 01  TAK / NIE 

  CZĘŚĆ NR 02   TAK / NIE 

 

 

proponując składkę ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez 

Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i określoną w części 

szczegółowej Formularza Oferty. 

 

W przypadku wybrania naszej oferty umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na warunkach 

określonych  

w Załączniku nr 1 i/lub 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia – Istotne Postanowienia 

Umowy. W pozostałych kwestiach proponujemy, aby miały zastosowanie Ogólne (Szczególne) 

Warunki Ubezpieczenia załączone do oferty. Jeżeli załączone Ogólne (Szczególne) Warunki 
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Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w SIWZ lub są z nią 

sprzeczne, za wiążące uznajemy warunki określone w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się 

uwzględnić  

w zawartych umowach postanowienia klauzul dodatkowych wymaganych w SIWZ dla 

poszczególnych ubezpieczeń.  

 

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do 

składania ofert. 

  

 

 

 

 ……….……………………………………………………… 
      (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

        umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

CZĘŚĆ A - WYKONAWCA 

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów  

 

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu 

 

 

 

 

 

 

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) 

 

 

 

 

Kontakt tel./fax/e-mail  

 

 

 

 

 

 

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax/e-mail, stanowisko służbowe 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oświadczam / Oświadczamy, że realizując zamówienie zgodnie z zapisami pkt. 3.8 SIWZ 

zatrudnię* / nie zatrudnię* osoby na umowę o pracę, które będą wykonywać pracę  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z zm.)   

 

 

 

 

 

……….………………………………………………… 
                                                                                  (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 

                                                                                  lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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CZĘŚĆ B – ZAKRES OFERTY 

W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na: 

 

CZĘŚĆ NR 01 

(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk żywiołowych, 

(b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  

i posiadanego mienia, 

TAK/NIE* 

 

CZĘŚĆ NR 02 

(a) Ubezpieczenie pojazdów szynowych od ryzyka uszkodzeń i ryzyk żywiołowych. 

 

TAK/NIE* 
 

 

CZĘŚĆ C – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesiące: od 01.04.2017 r. do 31.03.2020 r.  

 

CZĘŚĆ D– TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADKI: 

Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w dwunastu równych ratach zgodnie z SIWZ,  

w każdym okresie rozliczeniowym.  

 

CZĘŚĆ E – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 

Łączna cena realizacji zamówienia za 36-miesięczny okres ubezpieczenia za:  

 

CZĘŚĆ NR 01 

(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk żywiołowych, 

(b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia, 

stanowi sumę kwot określonych: 

a) w pkt. 3 b) Załącznika nr 1 do Formularza Oferty, 

b) w pkt. 3 b) Załącznika nr 2 do Formularza Oferty, 

 i wynosi: 

 

…………………………zł…………gr. 

Słownie: ………………………………………………………………złotych………………groszy 
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CZĘŚĆ NR 02 

 

(a) Ubezpieczenie pojazdów szynowych od ryzyka uszkodzeń i ryzyk żywiołowych stanowi 

kwotę określoną w pkt. 3 b) Załącznika nr 3 do Formularza Oferty, 

i wynosi: 

 

…………………………zł…………gr. 

Słownie: 

………………………………………………………………………………………………złotych

………………groszy 

 

 

 

 

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

 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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CZĘŚĆ F – FAKULTATYWNE KLAUZULE DODATKOWE  

(wybraną opcję należy zaznaczyć znakiem „X”, w przypadku niezaznaczenia żadnej z opcji, 

Zamawiający uzna to za brak jej akceptacji) 

CZĘŚĆ NR 01 

Akceptacja następujących warunków: Ilość punktów Akceptacja Brak akceptacji 

Klauzula EIB 10 A /klauzula stanów 

wyjątkowych/ Strony uzgodniły, że: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 

szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są 

następstwem aktów terroryzmu, strajków, 

zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień 

grupowych. 

Przez akt terroryzmu rozumie się wszelkiego 

rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 

chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację 

życia publicznego dla osiągnięcia określonych 

skutków ekonomicznych, politycznych, 

religijnych, ideologicznych, socjalnych lub 

społecznych.  

Przez strajk rozumie się planowo 

przeprowadzone i nastawione na konkretny cel 

wspólne przerwanie pracy przez grupę 

pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu 

zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia 

lub co najmniej przez 20 osób, któremu 

towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) 

mienia. 

Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku 

publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, 

któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi 

i/lub mienia. 

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają 

wyłączone szkody będące bezpośrednim 

następstwem: działań wojennych, wojny 

domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub 

stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, 

rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju 

przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd 

lub inne władze kraju, wszelkich działań 

przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, 

zapobieganiem lub zwalczaniem skutków 

zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej. 

Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na 

wszystkie zdarzenia wynosi 5.000.000,00 zł. 

40   
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Klauzula EIB 01 a /klauzula reprezentantów/ 

Strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 

wyrządzone umyślnie wyłącznie przez 

Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel 

odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku 

rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego 

rozumie się wyłącznie członków zarządu, 

prokurentów. Limit odpowiedzialności 

1.000.000,00 zł 

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 

rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 

odpowiednio do Ubezpieczonego. 

Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 

 

30   

Klauzula zwiększająca limit odpowiedzialności 

w „KLAUZULI EIB 42 /KLAUZULA 

DODATKOWEJ SUMY 

UBEZPIECZENIA/” do poziomu 

2.000.000,00zł wówczas klauzula przyjmuje 

brzmienie: 

Strony uzgodniły, że: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. 

dodatkową sumę ubezpieczenia, którą 

rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych 

pozycji ubezpieczanego mienia, dla których 

określone sumy ubezpieczenia nie wystarczą 

na ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić 

np. wskutek niedoubezpieczenia lub w 

sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest 

niewystarczająca ze względu na poniesione 

koszty związane z uniknięciem lub 

ograniczeniem rozmiaru szkody. 

2. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma 

zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia 

obejmowanych ochroną w systemie na 

pierwsze ryzyko.  

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 

2.000.000,00 zł.  

10   

Klauzula zwiększająca limit odpowiedzialności 

w Kradzieży zwykłej sieci trakcyjnej do 

poziomu 50.000,00zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia 

20   
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CZĘŚĆ NR 02 

Akceptacja następujących warunków: Ilość punktów Akceptacja Brak akceptacji 

Klauzula zwiększająca limit odpowiedzialności 

dla szkód w pantografach (pkt 7.2. w Załączniku 

nr 2 do SIWZ) do poziomu 200.000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia. 

60   

Klauzula wprowadzająca obniżenie franszyzy 

redukcyjnej dla szkód w pantografach do 

wysokości 5.000 PLN. 

40   

 

CZĘŚĆ G – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM 

 

Oświadczam, że wadium w kwocie ..................... zł (słownie: .........................................................) 

zostało wniesione w formie ............................................................... . 

 

CZĘŚĆ H – ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY  

Załącznikami do niniejszego Formularza Oferty są: 

 

W zakresie CZEŚCI NR 01: 

 

Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk żywiołowych 

Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku  

z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia 

 

W zakresie CZEŚCI NR 02: 

 

Załącznik nr 3 – Informacje dotyczące ubezpieczenie pojazdów szynowych od ryzyka uszkodzeń  

i ryzyk żywiołowych. 

 

W zakresie wszystkich części: 

Załącznik nr 4 - Formularz JEDZ. 

Załącznik nr 5 – Wzór Pełnomocnictwa do złożenia oferty (jeśli dotyczy). 

Załącznik nr 6 – Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna 

wraz z jego kopią 

Załącznik nr 7 - Ogólne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do poszczególnych 

ubezpieczeń 

Załącznik nr 8 – Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej – 

odpowiednio dla każdej z części zamówienia, dla której Wykonawca składa ofertę. 

Załącznik nr 9 – Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 10 – Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 21 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 11 – Odpis z właściwego rejestru. 

 

 ……….…….………………………………………… 
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

                                                                 umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk żywiołowych 

 

 

 

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 

ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

2. Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie 

Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 

ubezpieczenia  

(zł) 

Stawka (%) 
Składka (zł) za 12 

miesięcy 

Grupa 1 KST (wg wartości 

księgowej brutto) 
45 279 717,80 

 

 

Grupa 1 KST (wg wartości 

księgowej brutto) 
23 611 000,00  

Grupa 2 KST (limit na pierwsze 

ryzyko) 
1.000.000,00  

Grupa 3 KST 1 080 810,01  

Grupa 4 KST 15 453 476,28  

Grupa 5 KST 1 576 826,59  

Grupa 6 KST  39 039 407,40  

Grupa 7 KST 224 076 810,88  

Grupa 8 KST 1 126 840,27  

System monitoringu i emisji reklam 

zainstalowany w wagonach 116ND, 

PT8, E-1 najmowany od 

NOVAMEDIA Innovision Sp. z o.o 

(załącznik nr 1e) 

2 044 230,00  

  
 

Składka łączna 
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3. Składka  

a) za 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia zamówienia wynosi: 

 

………….…………………………zł…………gr. 

 

 

słownie:…………………………….………………………………złotych……………….groszy 

 

b) za 36-cio miesięczny okres ubezpieczenia (stanowiąca 3-krotność składki za  

12-miesięczny okres ubezpieczenia, wskazanej w pkt. 3 a) wynosi: 

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….…………………………………………………………..złoty

ch……………….groszy 

 

 

 

 

 

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

 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

        umocowanych przedstawicieli Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem 

działalności i posiadaniem mienia 

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 

ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Suma gwarancyjna. 

Suma gwarancyjna wynosi 10.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym okresie 

rozliczeniowym (z zastrzeżeniem podlimitów określonych w SIWZ). 

3. Składka  

a) za 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: 

 

………….…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….………………………………złotych……………….groszy 

 

b) za 36-cio miesięczny okres ubezpieczenia (stanowiąca 3-krotność składki za 12-

miesięczny okres ubezpieczenia, wskazanej w pkt. 3 a) wynosi: 

 

………….…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….……………………………złotych……………….groszy 

 

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

 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

  umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia pojazdów szynowych od ryzyka uszkodzeń i ryzyk 

żywiołowych 

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 

ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie 

Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 

ubezpieczenia  

(zł) 

Stawka (%) 
Składka (zł) za 12 

miesięcy 

Wagony tramwajowe typu 2012N 165 414 046,56 zł    

Wagony tramwajowe typu 

Moderus BETA  
     47 323 708,56 zł    

  Składka łączna   

2. Składka  

a) za 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia zamówienia wynosi: 

 

………….…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….………………………………złotych……………….groszy 

b) za 36-cio miesięczny okres ubezpieczenia (stanowiąca 3-krotność składki za  

12-miesięczny okres ubezpieczenia, wskazanej w pkt. 3 a) wynosi: 

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….…………………………………złotych……………….groszy 

 

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

 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

        umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji  
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane 
w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia

1
. Adres publikacyjny 

stosownego ogłoszenia
2
 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne 
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym 
przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego
3
 Odpowiedź: 

Nazwa:  [ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.  ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: [Ubezpieczenie składników majątkowych 

Tramwajów Śląskich S.A. zgodnie z określonym 
zakresem ochrony ubezpieczeniowej na okres od 
01.04.2017 r. do 31.03.2020 r.  ] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)

5
: 

[ RR/751/2016  ] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                 
1
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 

                                                 
6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

8
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

9
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

                                                 
8
 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 

9
 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, 
do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V

10
. 

                                                 
10

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

– (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

– Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane  
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej
11

; 

korupcja
12

; 

nadużycie finansowe
13

; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
14

 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
15

 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
16

. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

17
 

Jeżeli tak, proszę podać
18

: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]

 
 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna  

                                                 
11

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
12

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta 
podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
13

 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
14

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
15

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
16

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
17

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
18

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

19
 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

20
 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
21

: [……] 

 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 

c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 

                                                 
19

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
21

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

temat: [……] temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

 22 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
23

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 
stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy

24
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

25
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

                                                 
22

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
23

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
24

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
25

 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej

26
. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

– [……] 
 
 
 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

27
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

28
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

                                                 
26

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało 
się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są 
pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
27

 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
28

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]

29
 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

  

                                                 
29

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części 
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy

30
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 

                                                 
30

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim

31
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
32

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 
informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie 
zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 
referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
31

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W 
razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
32

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

(WZÓR)   

…………………………, dnia ………………………… 

Znak sprawy: ………… 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Niniejszym  .................................................................................................................... 

 (nazwa (firma), siedziba mocodawcy – Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) 

 

udziela  

 

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

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

(dokładne dane pełnomocnika, w tym: imię i nazwisko lub nazwa (firma) i siedziba pełnomocnika) 

 

 

pełnomocnictwa do reprezentowania ………………………………….. (nazwa (firma) 

mocodawcy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. 

„……………………………..” o nr sprawy …………………………….. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania  

w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego sektorowego
*
,  

a w szczególności do: 

składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, dokumentów, potwierdzenia za zgodność  

z oryginałem dokumentów, dokonywania innych czynności w postępowaniu, złożenia i złożenia 

(podpisania) oferty. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia
*
 do udzielenia dalszych pełnomocnictw .......

**
  

 

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 

 

………………………………………………… 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 

lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy) 

                                                 
* w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej 
 
** jeżeli Wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienie pełnomocnika do udzielenia dalszych pełnomocnictw 
np. tylko do jego pracowników, powinien wskazać dla jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo 
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(WZÓR)        …………………, dnia …………… 

Znak sprawy: ……… 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Niniejszym  .................................................................................................................... 

 (nazwa (firma), siedziba mocodawcy – Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) 

 

udziela  

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

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

(dokładne dane pełnomocnika będącego osobą trzecią , w tym np.: imię i nazwisko, PESEL pełnomocnika) 

 

pełnomocnictwa do reprezentowania:  

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

(nazwy (firmy) i siedziby wszystkich wykonawców, w imieniu i na rzecz których działa 

pełnomocnik) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „…………………….” o nr sprawy 

………………………. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania  

w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego sektorowego
*
,  

a w szczególności do: 

składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, dokumentów, potwierdzenia za zgodność  

z oryginałem dokumentów, dokonywania innych czynności w postępowaniu, złożenia i złożenia 

(podpisania) oferty. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia
*
 do udzielenia dalszych pełnomocnictw.......

**
  

 

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 

 

………………………………………………… 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 

lub upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy) 

 

                                                 
* w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej 
** jeżeli Wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienie pełnomocnika do udzielenia dalszych pełnomocnictw 
np. tylko do jego pracowników, powinien wskazać dla jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo 


