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Znak sprawy: ATZ-381-27/2019 
 

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia  
Na usługę  ubezpieczenia interesów majątkowych  i odpowiedzialności cywilnej Politechniki 

Świętokrzyskiej   w Kielcach    

 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 
 CPV - 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe  w zakresie: 

 
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz 

posiadanym mieniem, 
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki certyfikującej, laboratorium 

badawczego, 
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki certyfikującej laboratorium 

materiałów budowlanych  
• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od  wszystkich ryzyk, 
• ubezpieczenia rzeczy w krajowym przewozie (cargo) - OPCJA 
• ubezpieczenia rzeczy w międzynarodowym przewozie (cargo) - OPCJA 
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  – OPCJA 
• Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, 
• Ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów, 
• Ubezpieczenie Następstw  nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera, 
• Ubezpieczenie Pomocy w podróży ASSISTANCE. 

 
Tryb zamówienia: 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych    ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze 
zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp).  
 
Kod CPV (przedmiot podstawowy) - 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

 
CPV dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń 
66.51.50.00-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
66.51.60.00-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
66.51.21.00-3-  Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
66.51.41.10-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
66.51.61.00-1-  Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 
 
 
 

 
                        Zatwierdzam  

 
Kanclerz dr inż. Kazimierz Sokołowski 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kielce 29.05.2019 roku 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-ubezpieczenia-od-uszkodzenia-lub-utraty
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-ubezpieczenia-od-odpowiedzialnosci-cywilnej
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-ubezpieczenia-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-ubezpieczen-pojazdow-mechanicznych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-ubezpieczenia-pojazdow-mechanicznych-od-odpowiedzialnosci-cywilnej
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DZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE 
1.1 Nazwa i adres Zmawiającego: 
       Politechnika Świętokrzyska  

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7  
25-314 Kielce  
tel.: 041 34 24 140; 34 24 271 
fax: 041 34 43 874 
NIP: 657-000-97-74 

       tel. 3424140 fax 3443874 
       poczta elektroniczna: dzp@tu.kielce.pl  
       adres strony internetowej: www.bip.tu.kielce.pl 
1.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-43 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do UPZP. 
1.3 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych                          

i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach  
         http: bip@tu.kielce.pl  
1.4 Użyte skróty; UPZP- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2018 r. poz. 

1986  tekst jednolity z późniejszymi zmianami; SIWZ- specyfikacja istotnych warunków ubezpieczenia. 
1.5 SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej   Zamawiającego 

www. bip@tu.kielce.pl. 
1.6 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
1.7   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferta winna obejmować cały zakres 

rzeczowy przedmiotu zamówienia w poszczególnym zadaniu.   
1.8   Zamawiający nie zezwala na składanie ofert alternatywnych oraz wariantowych.  
1.9 Zamówienia podobne, art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień 

podobnych. 
1.10  Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej do prowadzenia niniejszej procedury. 
1.11  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących SIWZ. 
1.12  Zamawiający żąda na podstawie art. 36b ust.1 UPZP wskazania przez Wykonawcę   w ofercie   części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez wykonawcę  
firm   podwykonawców. 

1.13  Jeżeli Wykonawca działa  w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, w przypadku udzielenia mu 
zamówień, Zamawiający nie będzie zobowiązany  do dopłaty ewentualnej składki  w celu zrównoważenia 
ujemnego ryzyka Towarzystwa. 

 
 

DZIAŁ II 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1. Przepisy ogólne:  
2.1.1. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej oraz obejmował ochroną 

ubezpieczeniową  ryzyka i mienie   na zasadach wskazanych w niniejszej SIWZ. Ogólne  warunki 
ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym 
ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk i postanowień umownych wskazanych w  SIWZ oraz 
wzorze umowy zastosowanie mają tylko w kwestiach nie określonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy 
oraz wzorze umowy jeśli są korzystniejsze dla zamawiającego.  

2.1.2. Przez cały czas trwania umowy na wykonanie zamówienia publicznego Wykonawca gwarantuje 
niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na których w części nie uregulowanej w SIWZ 
udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od  tej zasady dopuszczalny jest jedynie                    
w  przypadku zmian  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w Kodeksie 
Cywilnym, Ustawach, Rozporządzeń wykonawczych oraz zmiany dobrowolnych warunków 
ubezpieczenia w tej części, które są  wyłącznie korzystniejsze dla Zamawiającego od 
dotychczasowych. 

2.1.3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy UPZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia - tj. wszystkie osoby wykonujące czynności związane z bieżącą obsługą ubezpieczenia 
majątkowego i OC zamawiającego (wystawianie polis), z wyłączeniem biegłych w zakresie likwidacji 
szkód jeżeli ich udział w trakcie wykonywania umowy będzie konieczny.  Zamawiający przed 
podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymagania wskazanego wyżej zgodnie z zapisami wzoru umowy. Dla 
udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego 
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tygodnia od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie, że  osoby uczestniczące               
w realizacji zamówienia są zatrudnione na umowę o pracę.  

2.1.4.  Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie  będzie wypłacane z podatkiem VAT.  
2.1.5. Podane w ofercie stawki  dla poszczególnego rodzaju ubezpieczeń  objętych niniejszym zamówieniem 

są niezmienne przez cały okres trwania umowy. 
2.1.6. Podany  w SIWZ  zakres ochrony jest zakresem bezwzględnie obowiązującym niezależnie od treści 

ogólnych warunków Ubezpieczeń Wykonawców. 
2.1.7. W pierwszym roku umowy sumy ubezpieczenia podane w SIWZ dla ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk   ustalono  według   
stanu mienia   na dzień   31.12.2018 roku. Wykonawca z dniem 09.07.2019 roku zobowiązany jest 
objąć ochroną na warunkach określonych w SIWZ oraz swej oferty,  wszystkie składniki mienia 
nabyte przez Zamawiającego  w  okresie od 01.01.2019 roku do 08.07.2019 roku. Sładka za mienie 
nabyte przez Zamawiającego        w tym okresie  po pomniejszeniu o mienie zlikwidowane w tym 
okresie,  zostanie naliczona zgodnie ze stawkami   zawartymi  w ofercie  Wykonawcy.  Płatność 
składki za mienie nabyte w powyższym okresie  nastąpi   łącznie z rozliczeniem  klauzuli 
automatycznego pokrycia za dany rok polisowy.  

2.1.8. W drugim roku umowy sumy ubezpieczenia podane we wniosku o ubezpieczenie dla ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk   
ustalone zostaną  według   stanu mienia   na dzień   31.12.2019 roku.  Wykonawca z dniem 
09.07.2020 roku zobowiązany jest objąć ochroną na warunkach określonych w SIWZ oraz swej 
oferty,  wszystkie składniki mienia nabyte przez Zamawiającego  w  okresie od 01.01.2020 roku do 
08.07.2020 roku. Sładka za mienie nabyte przez Zamawiającego  w tym okresie  po pomniejszeniu  
o mienie zlikwidowane w tym okresie,  zostanie naliczona zgodnie ze stawkami   zawartymi                   
w ofercie  Wykonawcy.  Płatność składki za mienie nabyte w powyższym okresie  nastąpi   łącznie    
z rozliczeniem  klauzuli automatycznego pokrycia za dany rok polisowy.  

2.1.9. W trzecim roku umowy sumy ubezpieczenia podane we wniosku o ubezpieczenie dla ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ustalone 
zostaną  według   stanu mienia   na dzień   31.12.2020 roku. Wykonawca z dniem 09.07.2021 roku 
zobowiązany jest objąć ochroną na warunkach określonych w SIWZ oraz swej oferty,  wszystkie 
składniki mienia nabyte przez Zamawiającego  w  okresie od 01.01.2021 roku do 08.07.2021 roku. 
Sładka za mienie nabyte przez Zamawiającego w tym okresie  po pomniejszeniu o mienie 
zlikwidowane w tym okresie,  zostanie naliczona zgodnie ze stawkami   zawartymi  w ofercie  
Wykonawcy.  Płatność składki za mienie nabyte w powyższym okresie  nastąpi   łącznie                   
z rozliczeniem  klauzuli automatycznego pokrycia za dany rok polisowy.  

2.1.10. Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  36 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na wniosek 
Zamawiającego na  okres, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

2.1.11. W okresie trwania umowy  ustala się dla wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego 
zamówienia  trzy  12 miesięczne   okresy ubezpieczenia. 

2.1.12. Miejscem ubezpieczenia jest lokalizacja środka trwałego zgodnie z KŚT lub każda inna lokalizacja na 
terenie RP lub całego świata zgodnie klauzulami  oraz OPCJĄ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk lub ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

2.1.13. Określone w ubezpieczeniach podlimity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia do 
wyczerpania,  mają zastosowanie w danym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.   

2.1.14. Zamieszczone w SIWZ sumy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk maja charakter orientacyjny. Właściwe  i obowiązujące                     
w danym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia zostaną podane Wykonawcy 
we wnioskach  o ubezpieczenie – dotyczy wyłącznie  Sum Ubezpieczenia w systemie na sumy stałe – 
dotyczy 2 oraz 3 roku umowy. Podlimity odpowiedzialności dla mienia i ryzyk ubezpieczonych                    
w systemie na Pierwsze Ryzyko pozostają w wysokości określonej w niniejszej SIWZ – zmiana ich 
wysokości wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. 

2.1.15. Jeżeli  po  dniu zawarcia umowy Zamawiający nabędzie  nowe składniki mienia, składniki te zostaną 
objęte ubezpieczeniem w zakresie i na zasadach przewidzianych w SIWZ. Składka zostanie naliczona  
zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie Wykonawcy dla podanych sum ubezpieczenia,  
proporcjonalnie do  okresu ubezpieczenia.  Płatność składki nastąpi  zgodnie  z postanowieniami 
umowy.  

2.1.16. Jeżeli po dniu zawarcia umowy zaistnieje konieczność uzupełnienia limitów odpowiedzialności 
wskutek wypłaty odszkodowań w systemie na Pierwsze Ryzyko  w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub  w ubezpieczeniu 
OC, strony w formie aneksu wprowadzą zmiany w dokumentach ubezpieczenia z uwzględnieniem 
stawek z oferty Wykonawcy, stosownie do wielkości  limitów  określonych  w   SIWZ oraz 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Wysokość składki i termin jej płatności strony określą                  
w aneksie.  

2.1.17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej przygotowania programu 
ubezpieczeniowego,  udziału w komisji przetargowej w charakterze biegłego oraz obsługa zawartej 
umowy w zakresie pośredniczenia przy jej zawarciu i wykonaniu będzie prowadzona przy udziale  
pełnomocnika Zamawiającego: Aleksander Romanowski – broker Ubezpieczeniowy, Kancelaria 
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Brokerska PROGRES, ul. Ładna 6 ,  28 – 100 Busko Zdrój, NIP: 655-111-10-98, Zezwolenie KNUiFE 
1169/02. 

2.2. Wykonawca za pośredniczenie i wykonanie umowy zapłaci brokerowi kurtaż w wysokości zwyczajowo 
przyjętej na rynku dla danego rodzaju ubezpieczenia.  

2.3. Program ubezpieczeniowy  opisany w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy  podlega ochronie  w myśl 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 poz. 
1191, 1293, 1669, 2339). Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Kancelarii Brokerskiej 
Progres występującej jako pełnomocnik Zamawiającego, który ma wyłączne prawo do dysponowania 
nim. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja lub modyfikacja materiału zawartego w niniejszej SIWZ 
wymaga pisemnej zgody Kancelarii Brokerskiej Progres. Zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, gdy  
materiały te służyć będą do przygotowania oferty przetargowej. 

2.2. Opis przedmiotu zamówienia: 
         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty  jest w załącznikach do niniejszej SIWZ: 

 Załącznik  nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera zapisy obligatoryjne zawarte                
w poszczególnego rodzaju ubezpieczeniach wraz z pozostałymi danymi do oceny ryzyka; 
 Załącznik nr 8 – szczegółowy wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia; 
 Załącznik nr 6– wykaz pojazdów do ubezpieczenia OC/AC/NNW/ASS wraz z danymi o pojazdach. 

DZIAŁ III 
TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Termin wykonania zamówienia  wynosi 36 miesięcy z  możliwością przedłużenia umowy                            
o 3  miesiące.  

3.2 Zamawiający przewiduje w terminie przez siebie wyznaczonym  ujednolicenie  okresów ubezpieczenia 
OC/AC/NNW/ASS. 

3.2 Prawo do skorzystania z opcji przedłużenia umowy przysługuje wyłącznie Zamawiającemu. 
Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia w ramach tej opcji. Wykonawca nie może 
zmienić warunków wykonywania zamówienia w okresie automatycznego przedłużenia umowy 
względem warunku zastosowanych w okresie podstawowym wykonywania zamówienia. Zastrzeżenie 
powyższe dotyczy także stawek składek ubezpieczeniowych. 

DZIAŁ IV 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu; 

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 UPZP; 

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 UPZP  tj,  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 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 
1544 i 1629) 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 2017 r. 
poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający  uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca 
wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności  ubezpieczeniowej na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015r.  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  działalność ubezpieczeniową na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym  z przedmiotem niniejszego zamówienia. 

b)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 

c)      Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 

4.2 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający 
się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                     
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  Warunki udziału w postępowaniu wymienione ww pkt 4.1. 2a) każdy                             
z Wykonawców musi spełniać samodzielnie. 

4.3 Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na 
wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 UPZP. 

 
 

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT


 

 

SIWZ znak ATZ-381-27/19 pt. „Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach.    

Strona 5 

 

DZIAŁ V 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
5.1 Oferta wypełniona i podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 
5.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z  ofertą  :  
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  
         z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 UPZP- wzór stanowi  załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu; 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału  
         w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 UPZP- wzór stanowi  załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

5.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, oświadczenia o których  mowa       
w pkt.5.2. 1 i pkt. 5.2.2 ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału         
w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.  

5.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  
         w celu wykazania istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 5.2. 1 i ppk. 5.2.2. ). 
5.5 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 składa także oświadczenia o których mowa   w pkt. 5.2.1) i 2)  dotyczące tych 
podmiotów. 

5.6 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 UPZP, najpierw dokona oceny ofert,  
         a następnie przystąpi do badania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia   

         w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  
         i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, tj.  
1) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie 

z ustawą z dnia 11.09.2015r. 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 działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 UPZP. Wskazane rejestry są ogólnodostępnymi  
i bezpłatnymi bazami danych, zatem Zamawiający samodzielnie pobierze informacje z tych baz.  ; 

5.7     Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest 
do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania,    w którym wymagane dokumenty lub 
oświadczenia się znajdują. 
 

DZIAŁ VI 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

6.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6.2 Oferta składana jest w formie pisemnej. 
6.3 Oferta zawiera: 
1)      formularz oferty 
2)     Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy 

(o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie pisemnej lub aktu notarialnego, albo notarialnie 
potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność   z oryginałem w sposób zgodny                                  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. 
poz.1126 ze zm.) 

3)      ogólne warunki ubezpieczenia 



 

 

SIWZ znak ATZ-381-27/19 pt. „Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach.    

Strona 6 

 

6.4 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy  z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.419, z późń. zm.), które 
Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, winny być 
załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i 
być opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym 
uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

 
 
 

DZIAŁ VII 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW 

 
7.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ oraz sposobu 

przygotowania i złożenia oferty. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pani mgr 
Agnieszka Nietrzpiel  Kierownik Działu Zamówień Publicznych pok. 2.33; Bud. B tel. 041/34 24 140. 
Kontakt z w/w pracownikiem odbywać się będzie w godzinach pracy jednostki tj. od poniedziałku  
do piątku, w godz. 8:00 -15:00.  Pytania należy przekazywać pocztą elektroniczną e-mail: 
dzp@tu.kielce.pl z tytułem wiadomości: dot. postępowania prowadzonego pod nr ATZ-381-27/2019  

 
7.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie prowadzona za pośrednictwem operatora 

pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
7.3. Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ należy złożyć 

wyłącznie w formie pisemnej (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3 UPZP).   

7.4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania. 

7.5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek                o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
ww. terminu, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. W celu 
usprawnienia obiegu informacji Zamawiający zaleca w każdym rodzaju komunikacji dodatkowy przekaz 
elektroniczny na adres: dzp@tu.kielce.pl  

7.6. Informacja obejmująca treść otrzymanych pytań i udzielone odpowiedzi zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego.  

7.7. W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w UPZP Zamawiający może zmienić treść 
SIWZ. Zmiana zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.  

7.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego 

 
DZIAŁ VIII 
WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium 

 
DZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą                     

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

 
 

DZIAŁ X 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT 

 
10.1.  Oferty  należy składać do dnia   14.06.2019 roku do  godziny 12:00 w  siedzibie  Zamawiającego.  
10.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. 

mailto:dzp@tu.kielce.pl
mailto:dzp@tu.kielce.pl
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Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań 
jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”, 

10.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie 
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych 
zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE 
OFERTY”. 

10.4  Oferty zostaną otwarte w dniu 14.06.2019 r. o godzinie  13:00 pokój numer 2.33 budynek B w 
siedzibie Zamawiającego. 

10.5.    Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone. 
10.6.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia. 
10.7.   Po otwarciu koperty z ofertą Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta   jest 

otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków 
płatności.  

10.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej adres         
www.bip.tu.kielce.pl  informacje , o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP 

10.9.   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie                        
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
 

DZIAŁ XI 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

11.1 Wykonawca,  określając cenę oferty, uwzględnia w niej wszystkie koszty wykonania Zamówienia,                
w tym wynagrodzenie brokera.  

11.2 Ceną ofertową jest wysokość składki ubezpieczeniowej  
11.3 Cena oferty wyrażona jest w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

DZIAŁ XII 
KRYTERIA OCENY OFERTY 

  

12.1.  KRYTERIUM OCENY OFERT: 

 
-  Cena łączna ubezpieczenia  waga – 60% (Kryterium A) 
- Fakultatywny zakres ubezpieczenia  waga – 30% (Kryterium F) 
- Wysokość udziałów własnych w szkodzie waga - 10% (Kryterium Uw) 

 
12.1.1. CENA ŁĄCZNA UBEZPIECZENIA – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 
przedmiotem niniejszego przetargu. 

 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
                         C min 

              A = 
 _________

 x 60 %   x 100 
                          Cb 

  
 

A  - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium A  
Cmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 
Cb   - cena oferty badanej  
60 % - wskaźnik stały 

 
12.1.2 FAKULTATYWNY ZAKRES UBEZPIECZENIA – ocena według kryterium polegać będzie na 
przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul fakultatywnych i zwiększenie limitów 
odpowiedzialności rozszerzających ochronę ubezpieczeniową w stosunku do zakresu ochrony określonego 
obligatoryjnie w SIWZ, następnie przyznane punkty zostaną przeliczone, na liczbę punktów które zostaną 
przyznane ofercie w ramach kryterium fakultatywny zakres ubezpieczenia, według następującego wzoru: 
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                         Zb 

               F =  
_______

 x   30 %   x 100 
                         Z maX 
 
 
F       - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium fakultatywny zakres ubezpieczenia  
Zb   - liczba punktów oferty badanej przyznana w oparciu o zasady przyznawania punktów służących do 
przeliczenia  liczby punktów wg kryterium fakultatywny zakres ubezpieczenia  
Zmax – najwyższa przyznana liczba punktów pośród ofert ważnych i nie odrzuconych w oparciu o zasady 
przyznawania punktów służących do przeliczenia  liczby punktów wg kryterium fakultatywny zakres 
ubezpieczenia 
 
 
 
 
Zasady przyznawania punktów służących do przeliczenia liczby punktów wg KRYTERIUM 
FAKULTATYWNY ZAKRES UBEZPIECZENIA:   
 
Dodatkowy fakultatywny zakres ochrony w ubezpieczeniu OC: 

• Ochrona ubezpieczeniowa w mieniu osób trzecich - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody  
w mieniu osób trzecich będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia gotówki, dokumentów, 
zbiorów  o charakterze archiwalnym, zabytkowym, unikatowym lub kolekcjonerskim z przyczyn 
innych niż awaria lub wadliwe działanie instalacji lub urządzeń technicznych.  Podlimit 
odpowiedzialności 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia)  - dotyczy zakresu podstawowego 
i klauzul dodatkowych. Włączenie do zakresu ochrony 30 punktów, brak włączenia 0 punktów. 

• Klauzula reprezentantów – Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, za wyjątkiem 
szkód wyrządzonych przez reprezentantów Zamawiającego, za których uważa się Rektora i Kanclerza 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Podlimit odpowiedzialności 500 000 PLN na jedno                         
i wszystkie zdarzenia. Włączenie do zakresu ochrony 30 punktów, brak włączenia 0 punktów. 

 
 
Klauzule i ustalenia fakultatywne w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 
• Klauzula budowlano-remontowa – Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialności za wszystkie szkody objęte zakresem ubezpieczenia, powstałe w okresie i na skutek  
prowadzenia prac remontowo-budowlanych w ubezpieczonych budynkach, z prawem regresu do sprawcy 
szkody, gdy prace remontowo – budowlane wykonuje podmiot zewnętrzny na podstawie umowy.  Ustala 
się limit odpowiedzialności    w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Włączenie do 
zakresu ochrony -  20 punktów, brak włączenia   0 punktów.  

• Klauzula katastrofy budowlanej - Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody 
spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako samoistne, niezamierzone                   i gwałtowne 
zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie 
zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia  i 
umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach, których wiek przekracza 60 
lat, nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  budowlanego – gdy 
były wymagane przepisami prawa w okresie oddania budynku do użytkowania, tymczasowych bądź 
dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Limit 
odpowiedzialności:  5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  w okresie ubezpieczenia. Franszyza 
redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000,00 PLN i nie więcej niż 20 000 PLN. Włączenie 
klauzuli do ochrony 20 punktów, brak włączenia klauzuli   0 punktów. Dotyczy wszystkich jednostek. 

• Klauzula aktów terroryzmu – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie 
ubezpieczonego mienia powstałe w następstwie aktów terroru. Definicja aktów terroru  wg OWU AR 
Wykonawcy. Limit odpowiedzialności: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia ponad limit określony obligatoryjnie. Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie 
mniej niż 1000,00 PLN i nie więcej niż 30 000 PLN. Włączenie klauzuli do ochrony 20 punktów, brak 
włączenia klauzuli 0 punktów. 

• Klauzula bezskładkowego odnowienia podlimitów odpowiedzialności po wypłacie 
odszkodowania – Wykonawca na wniosek Zamawiającego  bezskładkowo  odnowi  podlimity 
odpowiedzialności ustalone w agregacie rocznym dla klauzul dodatkowych i zapisów umownych 
ubezpieczonych w systemie na Pierwsze Ryzyko  -  włączenie  klauzuli  50 Punktów, brak włączenia 
zapisu 0 punktów. 

• Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 50 000 PLN ponad limit określony  
w klauzuli nr 1 – 10 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 

• Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 50 000 PLN ponad limit określony  
w klauzuli nr 2 – 20 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 
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• Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 50 000 PLN ponad limit określony 
w klauzuli nr 3 – 20 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 

• Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 20 000 PLN ponad limit określony  
w klauzuli nr 4 – 20 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 

• Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 30 000 PLN ponad limit określony 
w klauzuli nr 5 – 10 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 

• Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 50 000 PLN ponad limit określony  
w klauzuli nr 6 – 10 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 

• Klauzula nieodtwarzania mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej: odmiennie niż stanowią 
zapisy zawarte w niniejszej SIWZ oraz OWU AR Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
otrzymania odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia, w przypadku gdy zrezygnuje on                         
z odtworzenia mienia. Przyjęcie klauzuli – 30 punktów, brak przyjęcia klauzuli 0 punktów. 
 
 

Treść klauzul fakultatywnych dla sprzętu elektronicznego 
• Klauzula szybkiej likwidacji szkód: W przypadku szkody w sprzęcie używanym przez  

Ubezpieczającego którego przywrócenie do pracy jest konieczne do normalnego funkcjonowania  
(centrale telefoniczne, serwery, sprzęt sieciowy) Ubezpieczający  zawiadamiając o szkodzie 
Ubezpieczyciela  może przystąpić  natychmiast do samodzielnej likwidacji, sporządzając stosowny 
protokół  opisujący przyczynę zdarzenia,  rozmiar szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości 
szkody; Protokół ( faktura za naprawę ) będzie  podstawą  do wyliczenia odszkodowania  przez   
Ubezpieczyciela – pod warunkiem jednak, że dana szkoda objęta jest odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. 
Przyjęcie klauzuli – 20 punktów, brak przyjęcia klauzuli – 0 punktów.  

• Klauzula aktów terroru, sabotażu, strajków i zamieszek wewnętrznych – odmiennie niż stanowi  
ust. 2 pkt. 2 ubezpieczenia szkód materialnych sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawca 
pokryje szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, zamieszek wewnętrznych i 
rozruchów do kwoty 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego 
ubezpieczenia ponad limit określony obligatoryjnie . Przyjęcie zapisu – 40 punktów, brak przyjęcia 
zapisu – 0 punktów.  

• Włączenie szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe – odmiennie niż stanowią zapisy 
OWU EEI Wykonawcy, Wykonawca pokryje szkody materialne wyrządzone przez wirusy komputerowe do 
kwoty 30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia ponad limit 
określony obligatoryjnie . Dotyczy wszystkich jednostek.  Przyjęcie zapisu – 40 punktów, brak przyjęcia 
zapisu – 0 punktów. Dotyczy wszystkich jednostek. 

• Włączenie do ubezpieczenia jako sprzęt elektroniczny dronów użytkowanych  na terenie Kampusu  do 
celów dydaktycznych (dotyczy 3 dronów o wartości jednostkowej ok. 8 000 PLN. Przyjęcie do 
ubezpieczenia – 10 punktów, brak przyjęcia do ubezpieczenia – 0 punktów.  

 
Treść klauzula fakultatywnych w ubezpieczeni  AUTO CASCO: 

• Klauzula samolikwidacji szkód: w przypadku szkód z ubezpieczenia Auto Casco o wartości 
nieprzekraczających 5 000 PLN Zamawiający ma prawo likwidacji szkody bez przeprowadzenia ze strony 
Wykonawcy wcześniejszych oględzin. Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemne zgłoszenie szkody wraz  
z rachunkiem strat obejmującym opis okoliczności szkody, zdjęcia oraz kopie faktur za wykonane 
naprawy. Wykonawca ma prawo żądać dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, gdy jest to związane z 
ustaleniem odpowiedzialności bądź wysokością szkody. Przyjęcie niniejszej klauzuli – 10 punktów, brak 
przyjęcia – 0 punktów.  

• Klauzula zabezpieczeń: odmiennie niż stanowią OWU AC Wykonawcy, będzie on ponosił 
odpowiedzialność  w przypadku kradzieży pojazdu w sytuacji gdy kierujący na okres nie dłuższy niż 1/2 
godzina opuścił pojazd pozostawiając w nim kluczyki oraz pozostawiono dokumenty               w 
skradzionym pojeździe. Przyjęcie niniejszej klauzuli – 30 punktów, brak przyjęcia – 0 punktów.  

• Klauzula szkody całkowitej: odmiennie niż stanowią OWU AC Wykonawcy, za szkodę całkowitą uważa 
się szkodę, która przekracza 80 % SU pojazdu w dniu szkody. Przyjęcie niniejszej klauzuli – 30 
punktów, brak przyjęcia – 0 punktów.  

• Stała, gwarantowana suma ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy dla pojazdów używanych  – przyjęcie 
zapisu – 30 punktów, brak przyjęcia zapisu – 0 punktów, 

• Zastosowanie dodatkowej obniżki stawki za ubezpieczenie AUTO CASCO w przypadku zakupu przez 
Zamawiającego pojazdów fabrycznie nowych w okresie trwania umowy. Za obniżenie stawki  w stosunku 
do stawki z oferty o 10 % - 10 punków, 20 % - 20 punktów, 30 % - 30 punktów. Ubezpieczenie 
pojazdów fabrycznie nowych wg stawki z oferty – 0 punktów.  

 
 
12.1.3 WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW WŁASNYCH W SZKODZIE – ocena wg kryterium polegać będzie na 
przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty korzystniejszych udziałów własnych niż te, określone 
obligatoryjnie  w SIWZ.  Następnie punkty zostaną przeliczone, na liczbę punktów które zostaną 
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przyznane ofercie w ramach kryterium wysokość udziałów własnych w szkodzie, według następującego 
wzoru: 

 
                         Zb 

               Uw =  
_______

 x   10 %   x 100 
                         Z maX 
 
 
Uw     - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium wysokość udziałów własnych w szkodzie 
Zb   - liczba punktów oferty badanej przyznana w oparciu o zasady przyznawania punktów służących do 
przeliczenia  liczby punktów wg kryterium wysokość udziałów własnych w szkodzie 
Zmax - najwyższa przyznana liczba punktów pośród ofert ważnych i nie odrzuconych w oparciu o zasady 
przyznawania punktów służących do przeliczenia  liczby punktów wg kryterium wysokość udziałów własnych 
w szkodzie 

 
Zasady przyznawania punktów służących do przeliczenia liczby punktów wg KRYTERIUM 
WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW WŁASNYCH W SZKODZIE: 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej: 
• Zniesienie franszyzy integralnej dla szkód rzeczowych w zakresie podstawowym i franszyzy 

redukcyjnej w klauzuli rozszerzającej zakres terytorialny na teren całego świata, w klauzuli szkód 
środowiskowych  oraz klauzuli czystych strat finansowych – 30 punktów, brak włączenia – 0 
punktów. 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
• Zniesienie franszyz integralnej  w zakresie podstawowym  - 10 punktów, brak zniesienia franszyzy              

0 – punktów, 
• Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 1 – 10 punktów, brak zamiany franszyzy 

redukcyjnej na integralną  0 – punktów, 
• Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 2 – 20 punktów brak zamiany franszyzy 

redukcyjnej na integralną  0 – punktów, 
• Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 3 – 20 punktów,  brak z zamiany 

franszyzy redukcyjnej na integralną  0 – punktów, 
• Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 4 – 20 punktów, brak zamiany franszyzy 

redukcyjnej na integralną  0 – punktów, 
• Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 5 – 20 punktów, brak zamiany franszyzy 

redukcyjnej na integralną  0 – punktów, 
• Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 6 – 20 punktów, brak zamiany franszyzy 

redukcyjnej na integralną 0 – punktów, 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 

• Zniesienie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu szkód materialnych -10 punktów,  brak zniesienia 
franszyzy redukcyjnej  0 – punktów, 

• Zniesienie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych - 10 
punktów, brak zniesienia franszyzy redukcyjnej  0 – punktów, 

• Zniesienie franszyzy czasowej  w ubezpieczeniu proporcjonalnych kosztów dodatkowych - 10 
punktów, brak zniesienia franszyzy 0 – punktów, 

Ubezpieczenie AUTO CASCO: 
• Zmniejszenie franszyzy integralnej z 400 do 200 PLN - przyjęcie zapisu – 10 punktów, brak przyjęcia 

zapisu – 0 punktów, 
 

12.2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów  
po zsumowaniu: ceny,  fakultatywnego zakres ubezpieczenia, wysokości udziałów własnych                        
w szkodzie wg wzoru: 

 
W = A + F + Uw 
 
W – wskaźnik oceny oferty – suma punktów za kryterium A, F oraz Uw 
A - liczba punktów za kryterium cena 
F - liczba punktów za kryterium fakultatywny zakres ubezpieczenia 
Uw- liczba punktów za kryterium wysokość udziału własnego w szkodach 

 
12.3. Obliczenia według powyższych wzorów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
12.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej  z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niższą ceną. 
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12.5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 
 
 
 

DZIAŁ XIII 
FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
13.1 Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu  

   i terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
13.2 Jeżeli wybrana została oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

13.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie wynikać                   
z dokumentów przedłożonych w postępowaniu. 

13.4 Do siwz załączony jest wzór umowy stanowiący załącznik nr 6: 
13.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych                 

w art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP. 
 

DZIAŁ XIV 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANNIA UMOWY 

Zamawiajacy nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonannia umowy. 
 
 

DZIAŁ XV 
MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 UPZP a także  
w następujących przypadkach: 
15.1 Zmian zamieszczonych we wzorze  umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ: 

1) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia -  gdy  
w trakcie trwania umowy doszło  do zmiany wartości  ubezpieczanego majątku wskutek jego 
nabycia, likwidacji, rezygnacji przez zamawiającego z ubezpieczenia pewnych składników mienia, 
przeniesienie części mienia ubezpieczonego jako sprzęt elektroniczny do ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk lub z mienia od wszystkich ryzyk do elektroniki; 

2) zmiana wysokości składki za ubezpieczenie AC wskutek zmniejszenia się w trakcie trwania umowy 
rynkowej wartości pojazdu; 

3) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na 
zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 

4) zmiany dotyczące  sytuacji prawnej Zamawiającego w tym min. utworzenia nowych wydziałów lub 
jednostek, nowych lokalizacji,  

5) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i zgody Wykonawcy: w przypadku 
ujawnienia się bądź powstania nowego  ryzyka prawnego lub polegającego na konieczności 
ubezpieczenia ryzyk związanych ze zniszczeniem, lub uszkodzeniem mienia zamawiającego lub 
mienia które Zamawiający zobowiązany jest ubezpieczyć na podstawie umowy, nie przewidzianego 
wcześniej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

6) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy; 
7) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, w tym o których mowa w 

Dziale II pkt 2.1.2 SIWZ 
8) zmian sum ubezpieczenia, czasu ochrony, liczby wykorzystanych ubezpieczeń – dotyczy ubezpieczeń 

wskazanych w SIWZ jako OPCJA; 
9) przedłużenia okresu ubezpieczenia dla ubezpieczeń majątkowych i OC ponad termin przewidziany 

umową,   nie dłużej jednak niż o 3 miesiące, w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych na 12 
miesięcy dla pojazdów których ubezpieczenie będzie wygasać w okresie trwania przedłużonego 
okresu umowy. Wniosek o przedłużenie umowy składa Zamawiający Wykonawcy na minimum 14 dni 
przed wygaśnięciem umowy,  

15.2 Ponadto Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione w następstwie zastosowania zapisów 
SIWZ oraz § 10 ust. 2 projektu umowy w tym na podstawie przepisu art.142 ust. 5 UPZP, tj. 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
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2) 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, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa                     
w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych – na zasadach                    
i w sposób określony ust. 2-13.  
Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

15.3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kalkulację oraz udowodnić, że zmiany  wymienione będą 
wpływały na koszt wykonania zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób 
zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione mają zastosowania 
wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Zmiana wynagrodzenia w związku z 
okolicznościami w/w nastąpi na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek 
Wykonawcy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji przez 
Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia 
w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach 
niniejszego paragrafu.  

15.4. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania.  W związku 
ze wskazanymi w ust. 3 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą 
niż udokumentowany, realny wzrost kosztów świadczenia przedmiotu Umowy. 

 
DZIAŁ XVI 

ZAMÓWIENIA PODOBNE   
 

Zamawiający informuje, że  nie przewiduje  udzielenia zamówień podobnych.  
 

DZIAŁ XVII 
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
1. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP. 
Podstawę do wniesienia odwołania w niniejszym postępowaniu określa art. 180 ust. 2 ustawy PZP.  
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c) odrzucenia oferty odwołującego;  
d) opisu przedmiotu zamówienia;  
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.  
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  
5. 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.  
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.   
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej.  
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.  
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 
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papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła 
się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później 
niż do czasu otwarcia rozprawy.  
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.  
14. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI- Środki ochrony prawnej. 
 
 
 

ROZDZIAŁ XVIII 
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

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:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, z siedzibą 

Aleja 1000 Lecia Państwa Polskiego 7;  
2) Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jan Baranowski, kontakt:  

iod@tu.kielce.pl , telefon 41 34 24 367;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym              

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:   usługę ubezpieczenia interesów 
majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Świętokrzyskiej  w Kielcach, prowadzonego                  
w trybie Przetargu nieograniczonego, pod nr ATZ-381-27/2019.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn.zm.), dalej UPZP”  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają               
z ustawy Pzp  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO  

8) posiada Pani/Pan:  
     - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli 

wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  w szczególności podania: daty  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

     -   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*   
     -  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**  
     -  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO  
9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO - 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  

        * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników  

         ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej 
lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania                       
o udzielenie zamówienia publicznego. 
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ROZDZIAŁ XIX 
POSTANOWIENIA KOŃCOW 

19.1 We wszystkich kwestiach nie opisanych w siwz mają zastosowanie odpowiednie przepisy UPZP. 
 
19.2 Załcznikami do SIWZ są: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiot zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udzialu   
w postępowaniu 
Załacznik nr 5 – wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6 – wykaz pojazdów do ubezpieczenia  
Załącznik nr 7 – wzór umowy 
Załącznik nr 8-  wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia 
Załącznik nr 9 - zaświadczenie o szkodowości flota, majątek  

 
 

 
                                                                                                              ZATWIERDZAM  
 


