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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 

ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający 

1.1. Dane zamawiającego 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE 
spółka z ograniczona odpowiedzialnością  
ul. Domejki 2, 59-220 Legnica 
REGON: 390391389, NIP: 691-020-13-13 
kapitał zakładowy w wysokości: 43 114 000 PLN w całości wpłacony. 
Tel. (76) 722-34-00, e-mail: mpk@mpk.legnica.pl  
zwany dalej również MPK sp. z o.o. 
Godziny pracy zamawiającego: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 07 do 15. 

2. Postępowanie 

2.1. Postępowanie prowadzone jest jako zamówienie sektorowe o wartości poniżej 
431 000 euro, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym sp. z o.o. w Legnicy „Zamówienia Niepubliczne” wprowadzonym 
Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 30.11.2020 r. z późniejszymi zmianami, Prezesa Zarządu 
Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. Legnicy, który ma 
zastosowanie w postępowaniach, w których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

2.2. Ilekroć w SWZ jest mowa o: 

2.2.1. regulaminie należy przez to rozumieć powołany wyżej Regulamin Udzielania 
Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Legnicy – 
„Zamówienia Niepubliczne”, 

2.2.2. „postępowaniu”- należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego dotyczy niniejsza SWZ, 

2.2.3. „zamówieniu”- należy przez to rozumień zamówienie, którego dotyczy niniejsza SWZ. 

2.3. Wykonawca, poprzez złożenie oferty, akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń warunki, jakim 
podporządkowane jest Zamówienie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków 
Zamówienia, uznaje te warunki za jedyną podstawę postępowania przetargowego, 
niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne zasady sprzedaży usług, od których 
składając ofertę - odstępuje. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się 
oraz do zastosowania się do wszystkich instrukcji, formularzy, warunków umowy i zapisów 
zawartych w niniejszej SWZ. 

3. Dopuszczalność składania ofert częściowych 

3.1. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 

3.1.1. Część I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  

3.1.2. Część II. Ubezpieczenie floty pojazdów 

3.2. Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty zarówno na jedną wybraną część jak i na obie 
części zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia 

mailto:mpk@mpk.legnica.pl
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4.1. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia 
komunikacyjne pojazdów oraz pozostałe interesy majątkowe zamawiającego obejmujące 
ubezpieczenia od następujących ryzyk: 

4.1.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (w tym ryzyk żywiołowych i ryzyka 
kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji); 

4.1.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  

4.1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

4.1.4. ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 

4.1.4.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych posiadaczy - OC wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona 
Karta” – ZK (wystawianym w razie potrzeb); 

4.1.4.2. ubezpieczenie Autocasco wraz z ubezpieczeniem wyposażenia dodatkowego 

4.1.4.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 
pojazdu, 

4.1.5. inne ubezpieczenia towarzyszące i pochodne.  

4.2. Ochrona ubezpieczeniowa mienia dotyczy zarówno mienia własnego jak i mienia osób 
trzecich użytkowanego na postawie umów cywilnoprawnych oraz innych tytułów 
powodujących, że ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia ciąży na ubezpieczonym. 

4.3. Dane, informacje i dokumenty zawarte w treści SWZ przeznaczone są wyłącznie do 
wykorzystania w celu przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu 
oraz udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne dla przygotowania oferty 
i udziału w postępowaniu. 

4.4. Zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2283. z późn. zm.), wykonawca  
zobowiązany jest do zachowania poufności co do wszelkich danych, informacji 
i dokumentów pozyskanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu. 

4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ZAŁĄCZNIKU nr 1 dla części I, zaś 
dla części II w ZAŁĄCZNIKU nr 2. 

5. Nomenklatura 

5.1. Wspólny słownik zamówień (CPV) 

5.1.1. 66515000-3; usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 

5.1.2. 66515400-7; usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, 

5.1.3. 66516000-0; usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

5.1.4. 66516400-4; usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, 

5.1.5. 66516100-1; usługi ubezpieczenia pojazdów od odpowiedzialności cywilnej, 

5.1.6. 66516400-4; usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, 

5.1.7. 66512100-3; usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

5.1.8. 66514110-0; usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 

6. Termin wykonania zamówienia  
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6.1. Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące (okres podstawowy) tj. od dnia 1 stycznia 
2023r. do dnia 31 grudnia 2024r. z możliwością przedłużenia okresu realizacji umowy na 
rok 2025r. 

6.2. Okres ubezpieczenia dzieli się na następujące dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe 
(okresy polisowe): 

6.2.1. I-szy okres rozliczeniowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 

6.2.2. II-gi okres rozliczeniowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 

6.3. Polisy lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie danej umowy ubezpieczenia będą, co 
do zasady, wystawiane na dwa okresy roczne, z wyrównaniem okresów ubezpieczenia dla 
wszystkich pojazdów i odpowiednie wystawienie dokumentów ubezpieczenia w drugim 
roku obowiązywania. Szczegółowe warunki zawiera opis klauzuli. 

6.4. Przedłużenie okresu ubezpieczenia: 

6.4.1. Na wniosek zamawiającego umowa ulegnie przedłużeniu o kolejny, roczny okres 
obowiązywania (III okres polisowy) tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 
31 grudnia 2025 roku.  

6.4.2. Skorzystanie z prawa przedłużenia Umowy następuje w drodze jednostronnego 
oświadczenia zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

6.4.3. Dla III części postępowania wraz z przedłużeniem okresu ubezpieczenia 
obowiązywać będzie także wyrównanie okresów ubezpieczenia dla wszystkich 
pojazdów i odpowiednie wystawienie dokumentów ubezpieczenia w trzecim roku 
obowiązywania. Szczegółowe warunki zawiera opis klauzuli. 

6.4.4. Umowa nie podlega przedłużeniu, jeśli najpóźniej na 4 miesiące przed jej końcem 
(czyli do 31 sierpnia 2024r) wykonawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od 
przedłużenia Umowy (dla każdej z części osobno), 

6.4.5. Umowa nie ulegnie przedłużeniu, jeśli łączna wartość zamówienia (łącznie dla obu 
części) z uwzględnieniem dodatkowego okresu ubezpieczenia przekroczyłaby próg 
dla zamówień sektorowych lub jeżeli zamawiający złoży oświadczenie o odstąpieniu 
od przedłużenia Umowy (dla każdej z części osobno) najpóźniej na 2 miesiące przed 
jej końcem (czyli do 31 października 2024r). 

6.4.6. W razie przedłużenia umowy dla polis wystawianych na rok 2025 oraz w trakcie roku 
2025 stosowane będą stawki obowiązujące na rok 2023. 

6.5. Polisy lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie danej umowy ubezpieczenia będą, 
co do zasady, wystawiane na okresy roczne lub, jeśli wynika to z celu lub charakteru 
umowy ubezpieczenia, na inne okresy. 

6.6. Okres realizacji zamówienia odnosi się do okresów ubezpieczenia i nie wpływa na 
pozostałe postanowienia umowy ubezpieczenia, w szczególności nie ogranicza prawa 
dochodzenia roszczeń oraz obowiązku realizacji świadczeń z tych umów ubezpieczenia po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

7. Zamówienia uzupełniające  

7.1. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie 
przekraczającej 20% kwoty zamówienia podstawowego. 

8. Dopuszczalność składania ofert wariantowych 

8.1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
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ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW 

9. Warunki udziału w postępowaniu 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

9.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone 
przez zamawiającego. 

9.2. Zamawiający wyznacza następujące warunki udziału w postępowaniu, w szczególności 
dotyczące: 

9.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  
- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 

9.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada 
zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, w zakresie, co najmniej pokrywającym się z przedmiotem 
zamówienia; w przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż 
zezwolenie wykonawca przedkłada inny dokument potwierdzający jednoznacznie, 
że wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia. 

9.2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku składając oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ. 

9.2.4. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 

 Wykonawca potwierdza spełnienie warunku składając oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ. 

9.3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia /  nie spełnia”. 

10. Wykluczenie wykonawców 

10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

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

10.1.2. Wykonawcę, 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 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. 2020 poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
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wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U. 2020 poz. 1228 z późn.zm.). 

10.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego, wspólnika 
spółki spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za przestępstwo:   

10.1.3.1. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 
228–230a, art. 250a, art. 258  lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. - Kodeks karny (Dz.U. 2020 poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.  o sporcie (Dz.U. 2020 poz. 1133 
z późn. zm.), 

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

10.1.3.3. skarbowe, 

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

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

10.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów. 

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

10.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

10.1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych. 
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10.1.10. Wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz.U. 2020 poz. 358 z późn. zm.); 

10.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

10.1.12. Wykonawcę, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

10.2. Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.  

10.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

11. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

11.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 9.2 wraz 
ofertą wykonawcy zobowiązani są złożyć: 

11.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w pkt 9.2, wg wzoru na 
ZAŁĄCZNIKU nr 9 do SWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie.  

11.1.2. Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego (ważnego) zezwolenie 
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej 
pokrywającym się z przedmiotem zamówienia 

11.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w pkt 10.1.2-10.1.11 SWZ należy złożyć następujące 
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

11.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w pkt 10.1.2-
10.1.11 SWZ, wg wzoru na ZAŁĄCZNIKU NR 9 do SWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.  

11.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 pkt 10 
SWZ, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
opisanym w pkt 10 SWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten składa każdy z nich.  

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 

12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

12.2. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.  

12.3. Jeżeli wspólna oferta wykonawców została wybrana, zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 

13. Wadium 
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13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA I OSOBY DO KONTAKTU 
 

14. Korespondencja 

14.1. Ofertę, umowę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 11 SWZ  (również 
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania) wykonawca składa w formie pisemnej 
(papierowej). 

14.2. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 
adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

14.3. Zamawiający żąda, aby wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt 
otrzymania drogą elektroniczną wszystkich przekazanych przez zamawiającego oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

14.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 
uzna, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez 
wykonawcę zostało doręczone w dniu i godzinie jej nadania, w sposób umożliwiający 
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

14.5. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą 
strony jest forma pisemna. 

14.6. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie 
wyłącznie z pełnomocnikiem. 

14.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. 

ul. Domejki 2 

59-220 Legnica 

zamowieniapubliczne@mpk.legnica.pl 

15. Wyjaśnienia treści specyfikacji 

15.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

15.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

15.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o udzielenie wyjaśnień tj. nie przedłuża terminu na zadawanie pytań dotyczących SWZ. 

15.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zostaną przekazane 
wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej, 
na której SWZ jest udostępniana. 

15.5. Za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada wykonawca. 
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15.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

16. Modyfikacja treści specyfikacji 

16.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ zamawiający przekaże niezwłocznie 
wykonawcom, którym została przekazana SWZ oraz zamieści na stronie internetowej na 
której jest zamieszczona SWZ. 

16.2.  Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze 
lub sprostowania, zamieści na stronie internetowe na której jest zamieszczone ogłoszenie. 

16.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert i powiadomi o tym wykonawców, którym 
przekazał SWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej - www.mpk.legnica.pl , na 
której SWZ jest udostępniana. 

16.4. W uzasadnionych okolicznościach zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na 
wniosek wykonawców. 

17. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

17.1. W sprawach formalnych ze strony zamawiającego: 

Andrzej Arnold,  

tel. 76 / 723 94 17,  

e-mail: mpk@mpk.legnica.pl, zamowieniapubliczne@mpk.legnica.pl  

17.2. W sprawach merytorycznych ze strony zamawiającego 

Joanna Dymbel, 

Tel:. 76 / 722 34 04 

e-mail: mpk@mpk.legnica.pl   

17.3. W sprawach merytorycznych ze strony brokera reprezentującego zamawiającego: 

Monika Mac, tel. 71 798 51 78 

e-mail: monika.mac@benefit.net.pl 

Grzegorz Kuźnik, tel. 71 798 51 96 

e-mail: grzegorz.kuznik@benefit.net.pl 

 

ROZDZIAŁ IV. SPORZĄDZANIE OFERT  

18. Sposób przygotowania oferty– wymagania podstawowe: 

18.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

18.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 
Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

http://www.mpk.legnica.pl/
mailto:mpk@mpk.legnica.pl
mailto:zamowieniapubliczne@mpk.legnica.pl
mailto:mpk@mpk.legnica.pl
mailto:monika.mac@benefit.net.pl
mailto:grzegorz.kuznik@benefit.net.pl
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18.3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

18.4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez 
wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie 
zgodnej z niniejszą SWZ. 

18.5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 
firmy i siedziby. 

18.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

19. Forma oferty  

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną 
i format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie 
oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 
przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Dokumenty składane w języku innym niż 
polski powinny posiadać formę jw. oraz zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
sporządzonym przez tłumacza przysięgłego poświadczonym przez wykonawcę. 

19.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SWZ i wchodzących następnie w skład oferty muszą być dokonane komputerowo lub 
maszynowo. 

19.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

19.4. Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

19.5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane 
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub 
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe 
o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

19.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone 
przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę. 

19.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ muszą być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
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20. Dokumenty ofertowe 

20.1. Dokumenty, jakie powinna zawierać składana oferta: 

20.1.1. Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli formularz oferty 
- ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ – dla części I,  
- ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ – dla części II,  
w przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio 
jego dotyczące wypełniony i podpisany formularz stanowiący załącznik nr 1 
formularza oferty (w treści pliku), 

20.1.2. Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli formularz 
cenowy  
- ZAŁĄCZNIK NR 5  do SWZ– dla części I,  
- ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ – dla części II (dostępny także w wersji edytowalnej 
Excel), 

20.1.3. Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli formularz 
akceptacji kryteriów dodatkowych  
- ZAŁĄCZNIK NR 7  do SWZ– dla części I, 
- ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ – dla części II, 

20.1.4. Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli formularz 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
– ZAŁĄCZNIK NR 9  do SWZ (przeznaczony dla każdej z części) 

20.1.5. Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli formularz wykaz 
osób uprawnionych do podpisania oferty oraz podejmowania zobowiązań 
w imieniu oferenta 
 - ZAŁĄCZNIK NR 10  do SWZ (przeznaczony dla każdej z części) 

20.1.6. wypełniony i podpisany przez umocowanych przedstawicieli formularz 
oświadczenia wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania oraz 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 - ZAŁĄCZNIK NR 11 (przeznaczony dla każdej z części) 

20.1.7. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

20.1.8. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej 
pokrywającym się z przedmiotem zamówienia 

20.1.9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, wraz z dokumentami potwierdzającymi 
udzielenie pełnomocnictwo(a) przez osoby do tego uprawnione.  

20.1.10. Komplet ogólnych warunków ubezpieczenia wraz z niezbędnymi 
dokumentami uzupełniającymi, wzorów umów oraz innych zapisów mających 
zastosowanie przy zawarciu umowy lub wykaz tych warunków wraz ze wskazaniem 
cech jednoznacznie identyfikujących (pełna nazwa, numer, okres obowiązywania), 
jeśli wykonawca wszystkie te warunki i wzory publikuje na swojej stronie 
internetowej w formie ogólnodostępnej, wraz ze wskazaniem adresu tej strony. 

20.2. Zalecane przez zamawiającego jest złożenie w oferty z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

20.3. Koszty sporządzenia oferty 

20.3.1. Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi 
wykonawca niezależnie od wyniku postępowania. 
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ROZDZIAŁ V. SKŁADANIE OFERT  

21. Oznaczenie ofert 

21.1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu (na każdą z części) pocztą, poczta kurierską 
lub osobiście, 

21.2. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do 
możliwości jej wcześniejszego otwarcia,  

21.3. Zalecane są dwa opakowania ofert: zewnętrzne i wewnętrzne.  
21.3.1. Koperta (opakowanie) zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres zamawiającego 

w następujący sposób:  
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. 
ul. Domejki 2, 59-220 Legnica 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

NA „KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE MPK sp. z o.o. w Legnicy 
na lata 2023-2024 z możliwością przedłużenia na rok 2025” 
Część I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej * 

Część II. Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów* 
NIE OTWIERAĆ PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT 

*) należy wskazać odpowiednio 
 

21.3.2. Na kopercie (opakowaniu) wewnętrznej należy umieścić napis:  
 

" OFERTA PRZETARGOWA NA  
„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE MPK sp. z o.o. w Legnicy 

na lata 2023-2024 z możliwością przedłużenia na rok 2025” 
Część I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej * 

Część II. Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów* 
*) należy wskazać odpowiednio 

 

21.3.3. Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem 
wykonawcy, aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku nadejścia jej po 
terminie.  
 

21.3.4. Oferty, które zostaną dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. 
wskazującym na możliwość ingerencji w jej zawartość  nie będą dopuszczone do 
postępowania przetargowego i zwrócone zostaną wykonawcom.  

22. Zmiana lub wycofanie oferty 

22.1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
22.2. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno nastąpić w formie 

określonej dla składania ofert, z oznaczeniem na kopercie odpowiednio ZMIANA lub 
WYCOFANIE. 

22.3. Wykonawca nie może dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie ostatecznego terminu 
składania ofert. 

23. Miejsce i termin składania ofert 

23.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Legnicy, ul. Domejki 2, I piętro, pokój 
19 w terminie do dnia 12 grudnia 2022, do godz. 10:00 

23.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
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24. Otwarcie ofert 

24.1. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 12 grudnia 2022 o godz. 10.20 
w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13.  

24.2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców, jednakże 
ze względu na pandemię ilość osób jest ograniczona do jednego przedstawiciela danego 
wykonawcy (konieczne jest zakrywanie nosa i ust). 

24.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

24.4. Oferty, w stosunku do których zgłoszono zmianę (pierwotne) bądź wycofanie nie będą 
otwierane. 

24.5. Zamawiający ogłosi wykonawcom: 
24.5.1. stan otwieranych ofert 
24.5.2. nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana 
24.5.3. cenę ofertową 

25. Termin związania ofertą 

25.1. Uczestnik przetargu pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania 
ofert. 

25.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
 
 

ROZDZIAŁ VI. WYBÓR OFERTY 
 

26. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie – dla obydwu części 

26.1. Oferty nie spełniające warunków obligatoryjnych zostaną odrzucone.  

26.2. Pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg następujących kryteriów: 

26.2.1. cena - 85 %, 

26.2.2. kryteria dodatkowe (pozacenowe) – warunki ubezpieczenia 15%  

26.3. Cena – 85%  

26.3.1. Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania za kryterium cena wynosi 85. 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 85 punktów, pozostałe oferty otrzymają liczbę 
punktów obliczoną wg wzoru: 

 
P = N/O x 85, gdzie: 
P – liczba punktów za kryterium cena 
N – cena najtańszej nieodrzuconej oferty 
O – cena badanej oferty 

26.3.2. Podstawą oceny ofert w kryterium cena będzie cena ubezpieczenia za roczny, 
podstawowy okres obowiązywania umowy.  

26.3.3. Koszt ubezpieczenia wykonawca określa wg danych określonych w SWZ, 
uwzględniając wszystkie zwyżki i zniżki i inne okoliczności mające wpływ na cenę 
zamówienia. Zastosowane stawki, składki i metody kalkulacji wykonawca wykazuje 
w formularzu cenowym. 

26.3.4. Stawki podane w ofercie jak i metody kalkulacji składki są wiążące przez cały okres 
obowiązywania umowy.  
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26.3.5. Wykonawca podaje cenę jak i jej składowe z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (groszy). Dopuszcza się stosowanie w ofercie zaokrągleń (nie dalej, niż do 
pełnych 100 zł), z uwzględnieniem konsekwencji matematycznych tych zaokrągleń. 
W razie wątpliwości, w szczególności jeśli zaokrąglenia wpłynęłyby na wybór oferty, 
decyduje wynik matematyczny obliczeń, a ewentualnie zastosowane przez 
Wykonawcę zaokrąglenia Zamawiający skoryguje wg wyniku arytmetycznego.  

26.3.6. Cena wynikająca z oferty ma charakter wyłącznie kalkulacyjny. Wiążące są stawki 
i metody kalkulacji przyjęte w ofercie, a ostateczna cena będzie wynikiem obliczeń 
z użyciem zadeklarowanych przez wykonawcę stawek i sum ubezpieczenia 
wskazanych do wystawienia polis. 

26.4. Kryterium dodatkowe - warunki ubezpieczenia – 15% - dla części I  
26.4.1. Specyfikacja zawiera 9 warunków dodatkowych punktowanych w ramach kryterium 

warunki ubezpieczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 7. 
26.4.2. Za akceptację każdego z warunków przyznawana jest liczba punktów od 1 do 3 

wskazana w opisie warunku. 
26.4.3. Maksymalna liczba punktów za akceptację wszystkich warunków dodatkowych 

wynosi 15, co odpowiada wadze kryterium. 

26.5. Kryterium dodatkowe - warunki ubezpieczenia – 15% - dla części II  
26.5.1. Specyfikacja zawiera 10 warunki dodatkowe punktowane w ramach kryterium 

warunki ubezpieczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 8. 
26.5.2. Za akceptację każdego z warunków przyznawana jest liczba punktów od 1 do 3 

wskazana w opisie warunku. 
26.5.3. Maksymalna liczba punktów za akceptację wszystkich warunków dodatkowych 

wynosi 15, co odpowiada wadze kryterium. 

26.6. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 (suma punktów z kryterium 
cena (P) i kryterium warunki ubezpieczenia).  

26.7. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów za kryterium „cena” i punktów 
za kryteria dodatkowe - warunki ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia. Umowa zostanie 
zawarta z wykonawcą, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku 
równej liczby punktów wybrana zostanie oferta z niższą ceną. 

26.8. W przypadku, gdy wykonawca pobiera opłatę za rozłożenie płatności na raty w ofercie 
należy uwzględnić cenę dla płatności ratalnej. 

27. Wybór oferty najkorzystniejszej 

27.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
27.1.1. zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego 

z postępowania; 
27.1.2. nie zostaną odrzucone przez zamawiającego. 

27.2. Spośród ofert podlegających ocenie zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą liczbą 
punktów. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej łącznej liczbie punktów, zamawiający 
wybierze ofertę z niższą ceną. 

28. Oferta z rażąco niską ceną 
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28.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny.  

28.2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VII. ZAWARCIE UMOWY  
 

29. Forma 

29.1. W wyniku niniejszego postępowania zostaną zawarte umowy, których wzór stanowi 
odpowiednio dla części I ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej - ZAŁĄCZNIK 
NR 12 oraz dla części II ubezpieczeń floty pojazdów - ZAŁĄCZNIK NR 13 do SWZ. 

29.2. Umowy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk zostaną dodatkowo potwierdzone 
w formie polis wystawianych osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia.  

29.3. W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych przewiduje się dodatkowo zawarcie 
umowy flotowej, zawierającej w szczególności warunki ubezpieczenia oraz ustalone zasady 
likwidacji szkód.  

30. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów 

30.1. Zapisy zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiadające treścią 
obligatoryjnym warunkom zamówienia. 

30.2. Treść ogólnych warunków ubezpieczenia i innych przedłożonych dokumentów mających 
wpływ na warunki ubezpieczenia.  

30.3. Określone w ofercie stawki za ubezpieczenie poszczególnych grup mienia. 

30.4. Warunki płatności. 

31. Płatności 

31.1. Dla części I - płatność z tytułu umów ubezpieczenia dokonywana będzie w równych ratach 
półrocznych. Płatność pierwszej raty składki zostanie dokonana w terminie 30 dni od 
wystawienia polis. Termin płatności drugiej raty ustalony zostanie na 15 dzień lipca danego 
roku obowiązywania umowy. W przypadku, gdy wykonawca pobiera opłatę za rozłożenie 
płatności na raty w cenie oferty należy uwzględnić płatność ratalną.  

31.2. Dla części II - Składka będzie płatna ratalnie: 

31.2.1. dla pojazdów z okresem ubezpieczenia od 01.01.2023 do 31.12.2023 (i analogicznie 
do kolejnego okresu oraz w przypadku przedłużenia) – w dwóch równych ratach; płatność 
pierwszej raty składki zostanie dokonana w terminie 30 dni od wystawienia polis; termin 
płatności drugiej raty ustalony zostanie na 15 dzień lipca danego roku obowiązywania 
umowy. 

31.2.2. Dla pozostałych pojazdów - pierwsza rata będzie płatna w terminie 30 dni od daty 
wystawienia polis i będzie obejmowała składkę za okres od początku okresu ubezpieczenia 
do 31.12.2023r, zaś II rata będzie obejmowała pozostały okres ubezpieczenia i zostanie 
naliczona proporcjonalnie do czasu udzielenia ochrony; oraz odpowiednio w kolejnym 
roku przedłużenia okresu ubezpieczenia.  

31.2.3. Zmiana terminu płatności nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu. 
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31.3. W przypadku zawierania polis krótkoterminowych składka będzie naliczana 
proporcjonalnie do czasu udzielania ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku 
ubezpieczeń regulowanych odrębnymi przepisami (np. OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych) – zgodnie z tymi przepisami. 

31.4. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy działającemu w formie Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty składki lub 
innego świadczenia na pokrycie zrównoważenia ryzyka lub pokrycia ujemnego wyniku 
Towarzystwa.  

32. Formalności związane z zawarciem umowy 

32.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 

32.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano; 

32.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;  
32.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 

32.2. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą we wskazanym miejscu i terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania oferty. Wykonawca może zawrzeć umowę 
z wybranym wykonawcą przed upływem siedmiodniowego terminu, jeżeli w postępowaniu 
została złożona tylko jedna oferta. 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYKONYWANIE UMOWY  

33. Obsługa umowy 

33.1. Umowy ubezpieczenia zawarte w wyniku niniejszego postępowania zostaną zawarte za 
pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego reprezentującego zamawiającego. Broker 
prowadzić będzie również obsługę zawartych umów ubezpieczenia oraz będzie 
uczestniczył w wykonywaniu tych umów w okresie ich obowiązywania, w zakresie 
kompetencji brokera wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 
o dystrybucji ubezpieczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 905. z późn. zm.). 

33.2. Koszty związane z czynnościami brokerskimi wskazanymi w pkt 1 broker pokrywa 
wyłącznie z wynagrodzenia otrzymanego od ubezpieczyciela (kurtażu brokerskiego). 

33.3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 warunki rozliczeń pomiędzy brokerem a Wykonawcą strony 
uzgadniają bezpośrednio, przy czym broker wskazuje wszystkim wykonawcom jednolite dla 
wszystkich wykonawców obowiązujące podstawowe warunki rozliczeń standardowo 
stosowane na rynku dla umów danego rodzaju, a uzgodnieniu w razie takiej potrzeby 
podlegają kwestie techniczne. 

33.4. Jeśli warunki współpracy brokera z Wykonawcą uregulowane są w ramach porozumienia 
regulującego zasady rozliczeń wzajemnych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o dystrybucji ubezpieczeń lub ustalonej praktyki, w razie wątpliwości lub na wniosek 
wykonawcy w miejsce tych postanowień zastosowanie będą miały warunki, o których 
mowa w pkt. 3.  

33.5. Broker reprezentujący zamawiającego:  
BENEFIT Broker sp. z o.o. 
ul. Ostrowskiego 13G 
53-238 Wrocław, 
tel: 71 783 32 36 
Zezwolenie KNUiFE na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń  
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nr 1295/03 z dnia 18.12.2003r;  
nr wpisu do rejestru brokerów: 00001170/U 

 

ROZDZIAŁ VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

34. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

35. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz. U. z 2022 r.poz. 1710 z późn. zm.), ponieważ 
postępowanie jest prowadzone z pominięciem ustawy ( 

36. Jeżeli interes prawny wykonawcy doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Spółkę 
postanowień Regulaminu, wykonawcy przysługują środki odwoławcze w postaci odwołania. 

36.1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawca może złożyć umotywowane pisemne odwołanie do 
Przewodniczącego komisji przetargowej,  

36.2. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:  
36.2.1. wybór trybu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia; 
36.2.2. odrzucenie wszystkich ofert 
36.2.3. odstąpienie od postępowania bez podania przyczyny 
36.2.4. unieważnienie postępowania bez podania przyczyny 

36.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.  

36.4. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszło ono do Przewodniczącego komisji 
przetargowej w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią,  

36.5. Komisja przetargowa odrzuca odwołanie wniesione po terminie .  

36.6. Komisja przetargowa rozpatruje odwołanie najpóźniej w terminie 7 dni od jego wniesienia, 
przekazując rozstrzygnięcie odwołania wykonawcy, który wniósł odwołanie. 

36.7. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem.  

36.8. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego nie można zawrzeć umowy 
w sprawie o zamówienie.  

36.9. W rozstrzygnięciu odwołania komisja przetargowa podaje uzasadnienie rozstrzygnięcia.  

36.10. W przypadku uwzględnienia odwołania komisja przetargowa powtarza zakwestionowaną 
czynność informując o tym niezwłocznie wszystkich wykonawców.  

36.11. Decyzja komisji przetargowej w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania jest ostateczna i nie 
podlega dalszym środkom odwoławczym.  

 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE DODATKOWE 

 

37. Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
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38. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

38.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 59-220 Legnica ul. Domejki 2 
zwana dalej MPK sp. z o. o. ,.  

38.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w MPK sp. z o. o. jest Pani Beata Gawlik, 
kontakt: 59-220 Legnica ul. Domejki 2,  e-mail: biuro@mpk.legnica.pl, telefon: 767239444. 

38.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą „KOMPLEKSOWE 
UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE MPK sp. z o.o. w Legnicy na rok 2021 z możliwością 
przedłużenia na rok 2022” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

38.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
podawanej podczas otwarcia ofert: nazwę firmy, adres wykonawcy, informację dotyczącą 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. Protokół z postępowania wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.   

38.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

38.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym w SWZ, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia sektorowego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z SWZ. 

38.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

38.8. Posiada Pani/Pan: 

38.8.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących. 

38.8.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 

38.8.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO.   

38.8.4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

39. Nie przysługuje Pani/Panu: 

mailto:biuro@mpk.legnica.pl
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39.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych. 

39.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

39.3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 

ROZDZIAŁ XI. ZMIANY UMOWY  
 

40. Dopuszczalne zmiany postanowień umownych 

40.1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umownych z przyczyn 
niezależnych od zamawiającego lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności: 
40.1.1. termin realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron 

umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia; 
40.1.2. osób będących przedstawicielami zamawiającego, 
40.1.3. zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania 

do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia, 
40.1.4. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych, gdy 

zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie z niniejszą Specyfikacją – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 

40.1.5. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych jeżeli wystąpiły 
okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów 
prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia 
związane z siłą wyższą. 

40.2. Ponadto zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy z następujących przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego: 
40.2.1. zmian struktury organizacyjnej zamawiającego i jednostek organizacyjnych 

zamawiającego, 
40.2.2. wartościowych bądź ilościowych zmian przedmiotu ubezpieczenia 

(ubezpieczonego mienia) deklarowanych do ubezpieczenia, 
40.2.3. odtworzenia limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia pomniejszonych 

w wyniku wypłaty odszkodowań, 
40.2.4. potrzeby ubezpieczenia wynikającej z zawartej umowy cywilnoprawnej, 
40.2.5. realizacją obowiązku wynikającego z zawartych umów leasingu, najmu, dzierżawy 

lub innych o podobnym charakterze, a także decyzjami wydanymi przez inne 
organy. 

40.2.6. skorzystanie z ubezpieczenia oferowanego przez podmiot finansujący,  
40.2.7. zmian wynikających z treści klauzul i postanowień szczególnych wynikających 

z treści SWZ. 
 

ROZDZIAŁ XII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ  
 

41. Wykaz załączników do SWZ 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części I wraz z warunkami dodatkowymi 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla części II wraz z warunkami dodatkowymi 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – Formularz oferty dla części I 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Formularz oferty dla części II 

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Formularz cenowy dla części I 

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Formularz cenowy dla części II 

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Formularz akceptacji kryteriów dodatkowych dla części I 

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Formularz akceptacji kryteriów dodatkowych dla części II 

ZAŁĄCZNIK NR 9 - Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

ZAŁĄCZNIK NR 10 - Formularz wykaz osób uprawnionych do podpisania oferty oraz 
podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta  

ZAŁĄCZNIK NR 11  - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

ZAŁĄCZNIK NR 12 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części I 

ZAŁĄCZNIK NR 13 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części II 

ZAŁĄCZNIK NR 14 - Charakterystyka lokalizacji, wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych 
i przeciwkradzieżowych 

Zamawiający informuje, że z uwagi na względy bezpieczeństwa i publiczną dostępność treści 
SWZ, dane dotyczące charakterystyki lokalizacji, a przede wszystkim informacje 
o zabezpieczeniach przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych udostępni Wykonawcy 
bezpośrednio na pisemne życzenie przesłane do Zamawiającego. 

ZAŁĄCZNIK NR 15 – Zestawienie pojazdów  

ZAŁĄCZNIK NR 16 - Wykaz budynków, budowli oraz obiektów pomocniczych  

ZAŁĄCZNIK NR 17 - Wykaz sprzętu komputerowego  

ZAŁĄCZNIK NR 18 - Wykaz maszyn i urządzeń trwale związanych z budynkami 

ZAŁĄCZNIK NR 19 – Wykaz środków trwałych 


