
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Szczecinek 

w latach 2017 – 2020” 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 
Zamawiającym jest Miasto Szczecinek, adres: Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, REGON 330920890, 
NIP 673-00-10-209, tel. 94 37 141 29, faks 94 37 402 54, e-mail: urzad@um.szczecinek.pl, adres 
internetowy: www.szczecinek.pl, adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje, SIWZ oraz złożyć 
oferty: zgodny z adresem jak wyżej. 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego 

i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 4 przez okres 3 lat w zakresie: 
a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
c) ubezpieczenia mienia od dewastacji, 
d) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, 
e) ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania oraz wymiennych nośników danych, 
f) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i/ lub posiadanym 

i/ lub użytkowanym mieniem, 
g) ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 
h) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 
i) ubezpieczenia mienia w transporcie lądowym cargo, 
j) ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC, KR , WD, Assistance). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia stanowi załącznik A do niniejszej specyfikacji. 
3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.51.00.00-8 – usługi ubezpieczeniowe. 
4. Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu: 

Lp. Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres jednostki 
organizacyjnej NIP REGON PKD 

1. 
Miasto Szczecinek – Urząd Miasta 
Szczecinek 

78-400 Szczecinek  
Pl. Wolności 13 

673-00-10-209 330920890 8411Z 

2. 
Komunalne Centrum Usług 
Wspólnych w Szczecinku 

78-400 Szczecinek  
ul. 1-go Maja 2 

673-18-86-688 320938490 6920Z 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Adama Mickiewicza 

78-400 Szczecinek  
Plac Wazów 1 

673-18-86-725 320939703 8520Z 

4. 
Szkoła Podstawowa Nr 4 
im Armii Krajowej 

78-400 Szczecinek  
ul. Jasna 2 

673-18-86-731 320939732 8520Z 

5. 
Szkoła Podstawowa Nr 6 
im. Zdobywców Wału Pomorskiego 

78-400 Szczecinek  
ul. Kopernika 18 

673-18-86-748 320939749 8520Z 

6. 
Szkoła Podstawowa Nr 7 
im. Noblistów Polskich 

78-400 Szczecinek  
ul. Krakowska 1 

673-18-86-702 320939761 8520Z 

7. 
Zespół Szkół im. Jana III 
Sobieskiego*) 

78-400 Szczecinek 
ul. Wiatraczna 5 

673-18-86-760 320938572 8531A 

8. 
Gimnazjum Nr 1 
im. Zjednoczonej Europy  

78-400 Szczecinek 
ul. Armii Krajowej 29 

673-18-86-719 320938661 8531A 

9. 
Gimnazjum Nr 3 
im. Adama Giedrysa 

78-400 Szczecinek  
ul. Krakowska 1 

673-18-86-694 320939666 8531A 

10. 
Przedszkole Publiczne 
im. K. Makuszyńskiego 

78-400 Szczecinek  
ul. Ks. Elżbiety 4 

673-18-86-754  320938520 8510Z 
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Lp. Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres jednostki 
organizacyjnej NIP REGON PKD 

11. Muzeum Regionalne w Szczecinku 
78-400 Szczecinek  
ul. Szkolna 1 

673-16-14-866 330904565  9102Z 

12. Straż Miejska w Szczecinku 
78-400 Szczecinek  
ul. Karlińska 15 

673-14-78-759 330491347 8424Z 

13. 
Samorządowa Agencja Promocji 
i Kultury w Szczecinku 

78-400 Szczecinek  
ul. Wyszyńskiego 65 

673-12-79-161 330003282 9004Z 

14. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szczecinku 

78-400 Szczecinek  
ul. Wiejska 4 

673-11-00-245 003802266 8899Z 

*) Uwaga: 
W skład Zespołu Szkół wchodzą: Integracyjny Oddział Przedszkolny, Gimnazjum Nr 2, Integracyjna Szkoła 
Podstawowa, Gimnazjum dla Dorosłych. 
 
5. Dokumenty ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych, w tym OC będą wystawiane w okresie: od 

01.03.2017 do 29.02.2020. 
6. Dokumenty ubezpieczenia dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione w sposób następujący: 

a) przy ubezpieczeniu OC, NW – indywidualnie dla każdego pojazdu, zgodnie z okresem wskazanym 
w załącznikach zawierających wykazy pojazdów; 

b) przy ubezpieczeniu AC/ KR/ WD/ Assistance – indywidualnie dla każdego pojazdu, zgodnie z okresem 
wskazanym w załącznikach zawierających wykazy pojazdów; 

c) składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych będą obejmować okres trwania ubezpieczenia. 
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności podpisywania dokumentów ubezpieczeniowych (polisy, aneksy, certyfikaty, 
noty pokrycia), w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

8. Wykonawca na etapie złożenia oferty przedstawi w formularzu ofertowym wykaz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do postanowień nieuregulowanych w umowie oraz 
w SIWZ. 

 
 

 
 
 
 

 
 
IV. Termin wykonania zamówienia. 
 
Zamawiający określa następujący termin wykonania zamówienia: od 01.03.2017 do 29.02.2020. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
− nie podlegają wykluczeniu, 
− spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 
1. Posiadanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą 

z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym 
z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na 
innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do 
wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w zakresie tożsamym z przedmiotem 
niniejszego zamówienia. 

 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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. 

UW A GA :  

W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zostania członkiem Towarzystwa oraz nie zostanie 
zobowiązany do pokrywania straty Towarzystwa poprzez wnoszenie dodatkowych opłat, dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej itp. w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa 
nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, 
korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum a Zamawiającym, będą się 
odbywać za pośrednictwem pełnomocnika. 
 
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń 
lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia. 
 
VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
 
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 
a) 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 2016 r. poz. 1574, 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 2016 r. poz. 2171, ze zm.). 

 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego w SIWZ, stanowiące załącznik B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 
w ust. 1. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 
4.1 koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego 

z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zezwolenia na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na 
terenie RP w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
4.2 odpisu 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 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

4.3 oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
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z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w sekcji VII.4.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
 
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają 
w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w sekcji VII.4.2. 
 
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
(załącznik C do SIWZ). 

6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane 
są w oryginale. 

7. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 
A. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 
1. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik D do niniejszej specyfikacji. 
2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 
3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 

i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w sekcji VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są: 
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a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Stefan Tartanus Broker Ubezpieczeniowy, Biuro Brokerskie 
„Stefan Tartanus”, 78-400 Szczecinek, ul. Rzemieślnicza 3/1, tel./ fax: 94 372 24 59, tel. kom. 
602 126 837; 

b) w zakresie procedur zamówień publicznych: Joanna Gawrych, Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta 
Szczecinek, w godz. 1100-1400, tel. 94 37 141 26. 

6. W przypadku wysłania zapytań w formie pisemnej lub elektronicznej, należy również przesłać treść 
zapytań w formie edytowalnej na adres j.gawrych@um.szczecinek.pl oraz broker@tartanus.com. 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 
 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 
X. Termin związania ofertą. 
 
Zamawiający określa dla Wykonawcy termin związania ofertą na 30 dni licząc od daty upływu terminu 
składania ofert, tj. do 11 marca 2017 r. 
 
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 
2. Ofertę wraz z załączonymi do niej dokumentami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
3. Oferta i załączone do niej dokumenty wymagają podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy. 
4. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
5. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem 

na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie i załączonych do niej dokumentach muszą być naniesione 

czytelnie i parafowane przez Wykonawcę. 
7. Oferta powinna być napisana czytelnie, techniką trwałą oraz zszyta w sposób uniemożliwiający 

rozłączenie się kartek. 
8. W ofercie należy zachować kolejność i numerację punktów jak w SIWZ, dołączając na początku spis 

treści. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracji podlegają wyłącznie 
strony zapisane. 

9. Ofertę złożyć w dwóch zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej, 
zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczających ich 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona wyłącznie napisem „Ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Miasta Szczecinek”, koperta wewnętrzna poza opisem jw., powinna być 
opatrzona dodatkowo identyfikacją Wykonawcy. 

10. Wszelkie zmiany do już złożonych ofert lub wycofanie oferty mogą być wniesione w zamkniętej kopercie 
oznaczonej „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Szczecinek – zmiana/ wycofanie”. 

 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 

78-400 Szczecinek, w terminie do 10 lutego 2017 r., godz. 12.30. 
2. Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 104. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik D do SIWZ, 

za całe zadanie objęte zamówieniem, zawierającą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia, bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy (Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 kc). 

2. Obliczając cenę, należy zaokrąglać wynik do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadą 
matematyczną. 
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XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 
1) cena ryczałtowa łączna ubezpieczenia brutto  – waga 60% 
2) akceptacja klauzul fakultatywnych    – waga 20% 
3) akceptacja klauzul fakultatywnych - posprzedażowych – waga 10% 
4) oferowane franszyzy integralne i udziały własne   – waga 10% 

 100% 
 
Brak akceptacji którejkolwiek klauzuli obligatoryjnej spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Kryteria oceny ofert: 
 
Ad. 1. 
C - cena ryczałtowa łączna ubezpieczenia – 60% – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

cena najtańszej oferty 
C = ----------------------------- x 100 pkt. x 60% 

cena oferty badanej 
Cenę ryczałtową łączną należy podać w polskich złotych. 
 
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty cen lub zaproponować skorzystanie z funduszu 
prewencyjnego, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena ryczałtowa za realizację 
zamówienia była ceną całościową. Proponowana łączna cena ryczałtowa za ubezpieczenie będzie określona 
w załączniku D. 
 
Ad. 2. 
Kf - akceptacja klauzul fakultatywnych – 20% – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za 
wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul fakultatywnych rozszerzających ochronę ubezpieczeniową. 
Klauzule znajdują się w załączniku A do specyfikacji. 

 

Za rozszerzenie ochrony o poniższe klauzule przyznaje się punkty: 

 

Nr klauzuli Liczba punktów 
3 20 
6 25 
14 8 
19 20 
28 5 
29 10 
31 20 
33 25 
36 20 
42 20 
43 25 
45 20 
46 25 
49 25 
50 25 
52 15 
53 20 
54 15 
55 15 
56 15 
57 25 
58 15 
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Nr klauzuli Liczba punktów 
59 20 
62 25 
63 20 
64 20 
65 25 
69 25 

 
UWAGA: 
� Jeżeli Wykonawca przyjmie klauzulę nr 43, oznacza to, że została przyjęta również klauzula nr 42 i nie 

liczy się punktacji za klauzulę nr 42. Wówczas limit odpowiedzialności jest równy z klauzuli nr 43. 
� Jeżeli Wykonawca przyjmie klauzulę nr 46, oznacza to, że została przyjęta również klauzula nr 45 i nie 

liczy się punktacji za klauzulę nr 45. Wówczas limit odpowiedzialności jest równy z klauzuli nr 46. 
 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

liczba punktów badanej oferty 
Kf = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 20% 

liczba punktów oferty z największą liczbą punktów 
 
Ad. 3. 
Kfp - akceptacja klauzul fakultatywnych posprzedażowych – 10% – ocena kryterium polega na przyznaniu 
punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul fakultatywnych rozszerzających ochronę 
ubezpieczeniową. Klauzule znajdują się w załączniku A do specyfikacji. 

Za rozszerzenie ochrony o poniższe klauzule fakultatywne posprzedażowe przyznaje się punkty: 

Nr klauzuli Liczba punktów 
5 20 
18 15 
35 20 
66 20 
67 25 
68 20 

 
 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

liczba punktów badanej oferty 
Kfp = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 10% 

liczba punktów oferty z największą liczbą punktów 
 
Ad. 4. 
Fu - oferowane franszyzy i udziały własne – 10%. 

1. Oferowane wartości udziału własnego i franszyzy integralnej określa się tylko kwotowo. 
2. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, franszyzę integralną i udział własny określają stosowne akty 

prawne. 
3. Maksymalna wartość franszyzy integralnej wynosi 200 zł, a maksymalna wartość udziału własnego 

w szkodzie wynosi 500 zł, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń: 
1) szyby i inne przedmioty od stłuczenia: 

a) franszyza integralna zniesiona, 
b) maksymalny udział własny wynosi 20 zł, 

2) ubezpieczenie NNW: 
a) franszyza integralna zniesiona, 
b) udział własny zniesiony, 

3) ubezpieczenie OC z tytułu administrowania i zarządzania drogami: 
a) franszyza integralna zniesiona, 
b) udział własny zniesiony, 

4) ubezpieczenie OC z tytułu przechowawcy mienia: 
a) franszyza integralna: 20 zł, 
b) udział własny wynosi: 10% szkody, maksymalnie 30 zł, 

5) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów: 
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a) franszyza integralna zniesiona, 
b) udział własny zniesiony. 

4. Ocenie podlegają oferowane franszyzy integralne i udziały własne w poniższych ubezpieczeniach 
z uwzględnieniem powyższych informacji oraz z zastrzeżeniem, że: 
� udziały własne już dopuszczone w innych częściach programu ubezpieczeń nie podlegają ocenie; 
� franszyzy integralne i udziały własne zniesione w innych częściach programu ubezpieczeń nie 

podlegają ocenie; 
a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
c) ubezpieczenia mienia od dewastacji, 
d) ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 
e) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, 
f) ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych, oprogramowania oraz wymiennych nośników danych, 
g) ubezpieczenie mienia w transporcie lądowym (cargo), 
h) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia 

(OC). 
 
5. Franszyzy integralne wprowadzone w wyżej wymienionych rodzajach ubezpieczeń będą oceniane 

wg następujących zasad: 

franszyza integralna 0 zł 25 pkt 
franszyza integralna od 1zł do   50 zł 20 pkt 
franszyza integralna od 51 zł do 100 zł 15 pkt 
franszyza integralna od 101 zł do 150 zł 10 pkt 
franszyza integralna od 151 zł do 200 zł 0 pkt 

 
6. Udziały własne wprowadzone w wyżej wymienionych rodzajach ubezpieczeń będą oceniane 

wg następujących zasad: 

udział własny 0 zł 25 pkt 
udział własny od 1zł do   50 zł 20 pkt 
udział własny od 51 zł do 100 zł 15 pkt 
udział własny od 101 zł do 200 zł 10 pkt 
udział własny od 201 zł do 400 zł 5 pkt 
udział własny od 401 zł do 500 zł 0 pkt 

 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

liczba punktów badanej oferty 
Fu = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 10% 

liczba punktów oferty z największą liczbą punktów 
 
Oferty oceniane będą punktowo, dla każdego kryterium oddzielnie, liczone z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. O wysokości drugiej cyfry po przecinku decyduje trzecia cyfra. Jeżeli trzecia cyfra wynosi lub 
jest większa niż 5, to druga cyfra ulega zwiększeniu o jeden, jeżeli jest ona poniżej 5, to druga cyfra pozostaje 
bez zmian. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we 
wszystkich kryteriach. 
 
Podsumowanie liczby punktów (łączna liczba zdobytych punktów): 
Suma punktów dla każdej oferty zostanie obliczona według wzoru: Σ = C + Kf + Kfp + Fu. 
 
Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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2. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia 
Zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum, w szczególności zawierającej 
poniższe warunki: 
a) strony umowy z oznaczeniem lidera, 
b) cel zawarcia umowy i sposób współdziałania, 
c) okres obowiązywania umowy konsorcjum, 
d) solidarną odpowiedzialność każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wobec Zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 

e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia, 

f) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 
 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik E do SIWZ. 
2. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego 

obsługującego Zamawiającego – Biuro Brokerskie „Stefan Tartanus”. 
3. Integralną część umowy stanowić będą: SIWZ, załączniki do SIWZ, Ogólne Warunki Ubezpieczenia do 

poszczególnych zakresów ubezpieczenia oraz oferta Wykonawcy. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie i następujących 

warunkach: 
1) inna istotna zmiana umowy w zakresie, którego nie można przewidzieć na etapie sporządzenia 

niniejszej SIWZ – w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności, której nie można było 
przewidzieć na etapie sporządzenia niniejszej SIWZ, a która spowoduje, że prawidłowe wykonanie 
zamówienia będzie uzależnione od tej zmiany; 

2) zmian wielkości ubezpieczanego mienia – zarówno cenowych, jak i jakościowych; 
3) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań; 
4) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych 

o podobnym charakterze; 
5) rezygnacja z zakresu ubezpieczenia lub zmiana sposobu ubezpieczenia – w przypadku zmiany 

przepisów prawa lub istotnych z uwagi na charakter działalności dla Zamawiającego stosunków 
umownych, obligujących go do posiadania innego rodzaju ubezpieczenia niż przewidziane w umowie, 
lub rezygnacji z przewidzianego w umowie i w związku z tą zmianą którekolwiek ubezpieczenie 
będące przedmiotem niniejszego zamówienia staje się w części lub całości bezprzedmiotowe; 

6) zmiany umowy przewidzianej w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XIX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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XX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, 
jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, 
stanowiących nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego. 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania 
w zamówieniach, o których mowa powyżej stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu 
podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielonej ochrony.  
 
XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 
 
Adres poczty elektronicznej: urzad@um.szczecinek.pl. 
Adres strony internetowej: www.szczecinek.pl. 
 
XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 
XXV. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej. 
 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 
zwrot. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXVII. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 
 
Zamawiający przewiduje wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności podpisywania dokumentów ubezpieczeniowych 
(polisy, aneksy, certyfikaty, noty pokrycia). 
Sposób dokumentowania ww. osób: 
1) przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca przedłoży dane ww. osób, 

tj.: 
a) imię i nazwisko, 
b) zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia, 
c) oświadczenia, że ww. osoby są zatrudnione na umowę o pracę. 

2) Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie osób wskazanych powyżej; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy ww. osoby 
wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę; 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie 
kontroli. 
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XXVIII. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4. 
 
Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia. 
 
XXIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2. 
 
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę, a w przypadku powoływania się 
na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, osobistego wykonania 
przez ten podmiot kluczowych części zamówienia: 
− ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego i jednostek organizacyjnych 

wymienionych w sekcji III.4 zakresie podanym w sekcji III.1. 
 
XXX. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 
 
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia w celu zastosowania kryterium ceny o wadze 
przekraczającej 60%. 
 
XXXI. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
Przez powierzenie wykonania części zamówienia należy rozumieć przekazanie podwykonawcy realizacji 
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach jednego z elementów zakresu ubezpieczenia. 
 
 

Zatwierdził: 
 

Zastępca Burmistrza Miasta 
Daniel Rak 


