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1. ZAMAWIAJĄCY 

GWDA sp. z o.o.,  

64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4,  

Tel.: 67 213 61 54 

adres strony internetowej: www.gwda.pl 

adres email: zamowienia.publiczne@gwda.pl 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Ze strony Zamawiającego: 

Pani  Kinga Bartol, e-mail: bartol@gwda.pl 

Ze strony NORD Partner Sp. z o.o. Brokera Ubezpieczeniowego Zamawiającego: 

Pani Irena Raducka: e-mail: irena.raducka@np.com.pl, 

Pani Bożena Warmuz: e-mail: bozena.warmuz@np.com.pl, 

 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: GWDA/ZP/1/20/AO  

Wykonawca winien we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powołać się na wyżej podane 

oznaczenie.  

Uwaga: wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia należy kierować 

na wyżej podany adres. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku 

zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu. 

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA  

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia „Ustawą” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2.2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem 

brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem 

obsługującym Zamawiającego. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej  oraz 

ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamówienie podzielone jest na dwie części: 

3.1.1. Część 1  

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,  

 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  

 ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń na bazie wszystkich ryzyk (MB) 

 ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (CPM)  

 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

3.1.2. Część 2  

 ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 

3.2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku od nr 5 do 15 do SIWZ.  

3.3. Zamawiający w dniu 13.01.2020 r. o godzinie 1100 organizuje lustrację terenu obiektu. 

Zbiórka uczestników przed biurowcem. 

3.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe. 

3.5. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

w przypadku wystąpienia okoliczności polegających na konieczności powtórzenia tego 

samego rodzaju zamówienia, do wysokości 20% zamówienia podstawowego.  

3.6. Ceny/stawki świadczenia usług w przypadku zamówień dodatkowych nie ulegną zmianie  

w stosunku do określonych w ofercie dla zamówienia podstawowego (formularz oferty). 

http://www.gwda.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@gwda.pl
mailto:irena.raducka@np.com.pl
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3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 

ust. 1 ustawy Pzp. Zamówienie ma zostać zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.8. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 

Wykonawcę. 

3.8.1. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda: 

1) wskazania przez wykonawcę, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, 

2) podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców. 

3.8.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału 

w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji zamówienia:  

Część 1  Zamówienia: od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 31 stycznia 2023r. 

Część 2  Zamówienia: od dnia 1 marca 2020r. do dnia 28 lutego 2023r. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy PZP  

Zamawiający potwierdzi brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawcy 

na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ. 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: za spełniających ten warunek 

udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy przedstawią 

zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 

wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie, każdy z tych wykonawców powinien 

posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, jeżeli 

będzie wykonywał usługę ubezpieczenia. 

Zamawiający potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, 

na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ oraz na 

podstawie dokumentów złożonych na wezwanie, zgodnie pkt. 6.5. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa szczególnych 

wymagań. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia wg zał. Nr 2 do SIWZ. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa szczególnych 

wymagań. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia wg zał. Nr 2 do SIWZ. 

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia art.22d, ust.2 ustawy Pzp. 

5.3. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, wykonawcy wspólnie występujący (np. spółki cywilne, konsorcja) 

są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
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publicznego. Może to nie dotyczyć spółki cywilnej o ile pełnomocnictwo do występowania w 

imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 

ofertę. 

Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać z dokumentu pod taką samą 

nazwą albo umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.  

5.4. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać z osobna brak podstaw do 

wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i złożyć oświadczenie stanowiące zał. Nr 2 do SIWZ. 

5.5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy PZP oraz każdy z wykonawców musi spełniać 

warunek określony w pkt. 5.1.2. ppkt 1. 

5.6. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną przedstawia oświadczenie  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu - wg załącznika nr 3 do SIWZ. Powyższe oświadczenie Wykonawca 

przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

5.7. W przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej, do oferty winny być ponadto 

załączone: pełnomocnictwo regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. 

umowa konsorcjum, jeżeli takie pełnomocnictwo wynika z tej umowy) złożone w oryginale lub 

kopii potwierdzonej notarialnie, zawierające wskazanie: 

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z 

nazwy z określeniem adresu siedziby, 

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

5.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, 

którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 

5.9. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

5.10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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, które musi zostać załączone do oferty. Zobowiązanie podmiotu 

trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy 

ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Wykonawca musi udowodnić 

Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

5.12. Zobowiązanie powinno określać w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
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- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postepowania dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Ponadto dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać dane: kontakt adresowy  

i telefoniczny do podmiotu udzielającego zasoby. 

5.13. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

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

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 

i 8 Pzp., Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia - zał. Nr 2 do 

SIWZ dla każdego z podmiotów na zasobach którego polega, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Pzp oraz w zakresie jakim korzysta  

z zasobów podmiotu trzeciego, podpisany przez te podmioty. 

5.14. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.15. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.14 SIWZ, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.1.2. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty: 

6.1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty – zgodny w treści z załącznikiem nr 1 

do SIWZ, wraz z właściwym dla wybranej części załącznikiem, tj. 1a lub/i 1b; 

6.1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 

załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu; 

6.1.3. dokumenty potwierdzające, oddanie wykonawcy do dyspozycji określonych 

zasobów (np. zobowiązanie), jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.  

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie  

o którym mowa w pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

6.3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ . 

6.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 Ustawy Pzp – zgodne w treści z załącznikiem nr 3 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. 
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6.5. 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 dokumentów - w celu potwierdzenia uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej – zezwolenia na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, 

wydanego przez właściwy organ nadzoru bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności 

przed 28 sierpnia 1990 r. – zaświadczenia, wydanego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, 

bądź innego dokumentu właściwego organu na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym zakład ten ma siedzibę, 

potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 

w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 

6.6. W przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we 

właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub  

w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo 

w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.  

6.7. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

6.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2. SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

6.9. Jeżeli to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że  nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów.    

6.10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

innych niż oświadczenie, wyłącznie, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

6.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. oraz 6.4. SIWZ, składane są w oryginale, 

natomiast wymienione w pkt 6.5 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem.  

6.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania mailem jedynie następujących wniosków i 

informacji: 

a) wniosku (zapytanie do SIWZ); 

b) odpowiedzi na pytania lub zmiany w SIWZ i ogłoszeniu; 

c) informacji o wyniku postępowania; 

d) zawiadomienia oraz wezwania dot. postępowania 
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 pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi 

fakt ich otrzymania. 

7.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, domniemywa się, iż 

pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 

tym pismem. 

7.3. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów (oświadczeń) przez Wykonawcę 

w trybie art. 26 ust. 3, 3a Ustawy Pzp Prawo zamówień publicznych oraz złożenia na 

wezwanie dokumentów przez Wykonawcę – którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza wymagana jest forma pisemna. Zamawiający uzna niniejsze 

dokumenty jeżeli dotrą do niego przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie lub 

uzupełnienie tych dokumentów, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty (oświadczenia) przesłane tylko 

mailem nieopatrzonym przez Wykonawcę bezpiecznym popisem elektronicznym,  przed 

upływem wyznaczonego terminu przez Zamawiającego nie zostaną uznane, a 

Wykonawca zostanie wykluczony z powodu niespełnienia warunków udział w 

postępowaniu. 

7.4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

7.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: GWDA sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4. 

7.6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamówienia.publiczne@gwda.pl. 

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

7.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

7.9. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.   

7.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 8.8. SIWZ.  

7.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

7.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja.  

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT 

9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 niż 60 dni.  

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

mailto:zamówienia.publiczne@gwda.pl
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okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrania jako najkorzystniejsza.  

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

10.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

10.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

10.2.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z właściwym dla wybranej części 

załącznikiem, tj. 1a lub/i 1b; 

10.2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 

załączniku nr 2 do SIWZ. 

10.2.3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

10.2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii; 

10.2.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do 

podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba 

że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu Ustawy Pzp  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 

r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

10.2.6. Dokumenty potwierdzające, oddanie wykonawcy do dyspozycji określonych 

zasobów (np. zobowiązanie), jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp.  

10.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (y) upoważnioną (ne) do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

10.4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

10.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana, a cała oferta wraz  

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 

jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

10.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób: „Oferta przetargowa – Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku dla 

 GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, nr post. GWDA/ZP/1/20/AO - Nie 

otwierać przed 16.01.2020 r. do godziny 10:10. Kancelaria” ORAZ OPATRZYĆ NAZWĄ  

I DOKŁADNYM ADRESEM WYKONAWCY.   
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10.11. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić nazwy i siedziby wszystkich 

podmiotów składających ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.  

10.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy 

Pzp z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

10.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane są w trakcie niniejszego postępowania 

bez zastrzeżeń. 

10.14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy Pzp 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

10.15. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy Pzp o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Przedmiotowy dokument winien zostać podpisany przez osoby 

umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do oferty.  

10.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Przedmiotowy dokument winien zostać 

podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie 

będą otwierane.  

10.18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.  

10.19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

Ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i 

wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7. Przepisy Ustawy Pzp nie przewidują 

negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie 

otwarcia ofert.  

 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Pile, ul. Na Leszkowie 4. Miejscem złożenia 

oferty jest Kancelaria. W przypadku, gdy oferty będą dostarczane drogą pocztową na kopercie 
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należy dopisać „Oferta przetargowa – Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej 

oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością”, nr post. GWDA/ZP/1/20/AO - Nie otwierać przed 

16.01.2020 r. do godziny 10:10. Kancelaria”. 

11.2. Jeśli oferta zostanie złożona w innym miejscu lub nie zostanie opisana, w sposób, jaki 

zamawiający wskazał w SIWZ, to zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

otwarcie oferty przed terminem, lub niedostarczenie jej na posiedzenie komisji, na którym 

dokonywane będzie otwarcie ofert. 

11.3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.   

11.4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie  z zasadami określonymi w art. 

84 ust. 2 Ustawy Pzp.  

11.5. Termin składania ofert upływa w dniu 16.01.2020 r. o godz. 10:00. 

11.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania tj. dni 16.01.2020 r. o godz. 10:10 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Na Leszkowie 4 w Pile , sala 9-10.  

11.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy 

Pzp. 

11.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.gwda.pl informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny oraz innych kryteriów oceny ofert. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Przez pojęcie ceny Zamawiający rozumie, zgodnie z ustawą Pzp w związku z ustawą z dnia  

9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1830), wartość 

wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 

wykonane zamówienie.  

12.2. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę: wartość brutto zaoferowaną 

za wykonanie zamówienia oraz warunki fakultatywne. Punkty za warunki fakultatywne 

zostaną Wykonawcom przyznane na podstawie ich deklaracji złożonych w formie 

załącznika nr 1a lub/i 1b do oferty.  

12.3. Cena podana w formularzu ofertowym musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

12.4. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji 

umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w istotnych 

warunkach zamówienia). 

12.5. Cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia należy wpisać do formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

12.6. Cenę brutto należy wpisać za pomocą cyfr i słownie, zaokrągloną do drugiego miejsca po 

przecinku, według zasad arytmetyki. 

12.7. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.  

12.8. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach związanych z wypełnianiem formularza 

ofertowego: 

a) wstawienia w którejkolwiek pozycji w formularzu ofertowym zera jako wartości pozycji 

b) wstawienie poziomej kreski zamiast wartości pozycji 

c) przekreślenia pozycji. 

d) niewypełnienia pozycji. 
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13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT  

13.1. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

13.1.1.Cena – waga 60% 

13.1.2.Warunki fakultatywne – waga 40% 

13.2. Cena – waga 60%, maks. ilość punktów 60 - liczba punktów w tym kryterium obliczona wg 

następującego wzoru: 

Cn 

C = ------------ x 60 pkt 
Cbo 

 
gdzie: 
C - cena; 
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; 
Cbo - cena brutto badanej oferty. 

 
13.3. Warunki fakultatywne - waga 40%, maks. ilość punktów 40 - liczba punktów w tym 

kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

DLA CZĘŚCI 1 

Punktacja za warunki fakultatywne wyliczana będzie według następującego wzoru: 

Wf = (Xa x 10%) + (Xb x 10%)+ (Xc x 5%)+(Xd x 5%)+ (Xe  x 10%) = ……………. 
Przy czym:  
Xa – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
Xb – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń 

Xc – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich  
ryzyk 
Xd – ilość punktów dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego  
Xe - ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

DLA CZĘŚCI 2 

Punktacja za warunki fakultatywne wyliczana będzie według następującego wzoru: 

 
Wf = suma punktów za fakultatywne klauzule x 40%  
 

13.4. Sumaryczna liczba punktów, dla poszczególnych części, zostanie obliczona wg 

następującego wzoru: 

 

Cn 
P = ––––– x 100 pkt x 60% + Wf x 40% 

Cb 

 

gdzie: 
P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych kryteriach (Cena oferty 
i Warunki fakultatywne) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami matematyki; 
Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

Cb - cena oferty badanej; 
Wf - ilość punktów za warunki fakultatywne 

 

13.5. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. 

13.6. Wybrana zostanie oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów. 

13.7. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym  

w ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
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14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 

14.2. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 

umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

14.3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownego ich badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.   

14.4. Jeżeli Wykonawcą jest Ubezpieczyciel działający w formie towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych zawarta z nim umowa w ramach niniejszego postępowania nie będzie umową 

zawartą na zasadzie wzajemności w myśl art. 102 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844). 

Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony nie będą również zobowiązani do pokrywania 

strat Wykonawcy zgodnie z art. 111 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. PODWYKONAWCY 

Zasady dotyczące podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 4 – istotne dla stron 

postanowienia umowy 

 

17. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO 

17.1. 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 Wykonawców biorących udział w postepowaniu, że: 

17.1.1. Administrator danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest GWDA sp. z o.o., (zwany dalej GWDA) z 

siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Na Leszkowie 4. 

17.1.2. W GWDA wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – P. Witolda Rygiel,  

z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich 

danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@gwda.pl lub pisemnie na adres naszej 

siedziby wskazany w pkt 1. 

17.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zawarte umowy, w celach związanych  

z realizacją obowiązków GWDA jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących 

przepisów prawa w tym zakresie, a także w celu realizacji obowiązku powadzenia 

ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem 

przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalizujące przetwarzanie 

danych osobowych wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

17.1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa 

w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony  

mailto:biuro@gwda.pl
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w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych GWDA w zakresie 

archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących GWDA  

i w stosunku do niego. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego będzie przechowywana, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku 

następnego od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

17.1.5. 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 Pzp z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty 

przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi 

informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych 

osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące 

działalność pocztową lub kurierską. 

17.1.6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres 

korespondencyjny, wskazany w pkt 1. 

17.1.7. Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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. b 

i c RODO.  

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

17.1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. Ustawy Pzp Prawo 

zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. Ustawy Pzp 

Prawo zamówień publicznych. 

17.1.9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe GWDA nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. GWDA nie 

przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. 

państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

18.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Pzp jak 

dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Ustawy Pzp.                        
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Załączniki do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 
2. Załącznik nr 1a – Szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych dla ubezpieczeń mienia  

i odpowiedzialności cywilnej (wzór). 
3. Załącznik nr 1b – Szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych dla ubezpieczenia 

odpowiedzialności za szkody w środowisku (wzór).  
4. Załącznik nr 2 – oświadczenie 
5. Załącznik nr 3 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
6. Załącznik nr 4 – istotne dla stron postanowienia umowy dla CZĘŚĆI 1 i 2. 
7. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – szczególne warunki ubezpieczenia. 
8. Załącznik nr 6 – Opis ryzyka. 
9. Załącznik nr 7  - Wykaz budynków.  
10. Załącznik nr 8 – Wykaz budowli. 
11. Załącznik nr 9 – Wykaz maszyn i urządzeń (mienie własne). 
12. Załącznik nr 10  – Wykaz pomp stanowiących mienie osób trzecich. 
13. Załącznik nr 11 – Wykaz sprzętu elektronicznego. 
14. Załącznik nr 12 – Wykaz elektroniki przemysłowej, w tym szafy zasilająco-sterownicze stanowiące mienie 

osób trzecich. 
15. Załącznik nr 13 – Zestawienie wartości mienia do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 
16. Załącznik nr 14 – Wykaz zbiorników podziemnych (dot. II części Zamówienia). 
17. Załącznik nr 15 – Szkodowość. 

 


