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Miejski Zakład Komunikacji 

ul. Leśna 4, 64-100 Leszno 
 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) :    DZ-01/ZP8/2018 

 
 

 

 

 
WARUNKI PRZETARGU 

 
 

Nazwa nadana zamówieniu: 

 
„Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do niniejszego postępowania  

nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.). 
 

 

 

 

 

Leszno, dnia 09.11.2018 roku 
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1. Dane Zamawiającego: 
    
Nazwa:    Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno 
                                                         NIP 697-22-59-898 
                                                         reprezentowane przez: 
                                                         Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie 
Adres:    64 – 100 Leszno  ul. Leśna 4 
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 
Telefon:    65    5297229 
Faks:    65    5299466 
Nr konta bankowego:  PKO BP S.A. I/O Leszno 88 1020 3088 0000 8602 0005 7026 
Strona internetowa:                         www.mzk.leszno.pl 
Adres e-mail:                                   mzk@mzk.leszno.pl 

 
Uwaga: 
Niniejsze postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem DZ-01/PZ8/2018. 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
1) Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).  
2) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami niniejszych Warunków przetargu zwanych 

dalej Warunkami przetargu. 
 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 
 

CPV: 66510000-8: usługi ubezpieczeniowe 

CPV: 66515000-3: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

CPV: 66516000-0: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

CPV:  66516100-1: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej  

CPV: 66514110-0: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych  

CPV: 66512100-3: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

CPV: 66519300-4: : usługi dodatkowego ubezpieczenia 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje : 
 

A. Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych (All Risk); 
B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; 
C. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 
D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych (All Risk); 
E. Ubezpieczenia komunikacyjne   

 

3. Użyte w Warunkach przetargu pojęcia (definicje) oznaczają: 
 

Zamawiający  
Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno 
NIP 697-22-59-898 
reprezentowane przez: 
Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie 

Rozdział 1. Informacje wprowadzające.  

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.  
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Postępowanie 
 

Uważa się postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszych Warunków przetargu. 

Warunki przetargu niniejsze Warunki przetargu 

Zamówienie 
 

Należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został  
w sposób szczegółowy opisany w Warunkach przetargu oraz w 
Załącznikach do Warunków przetargu 

Wykonawca 
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Kod CPV oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 

Umowa 
Oznacza umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawartą między 
Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

Umowa o podwykonawstwo 

Oznacza umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi ubezpieczenia stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a 
innym podmiotem (podwykonawcą). 

Podwykonawca 
PODWYKONAWCA – przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot, przy 
pomocy którego Wykonawca zamierza realizować część zamówienia czyli 
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 

Płatnik Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie 
 

 
 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawiera, który stanowi załącznik nr 2  
do Warunków przetargu.  
 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 15% wartości 
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług ubezpieczeniowych, w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego na warunkach podobnych do warunków realizacji zamówienia podstawowego, w 
przypadku zaistnienia potrzeby świadczenia takich usług oraz zabezpieczenia w budżecie Miejskiego Zakładu 
Komunikacji  w Lesznie środków finansowych na ich realizację 
 

6. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.mzk.leszno.pl   
 
 

  

 Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia od 01.01.2019 do 
31.12.2020 roku. Zamawiający wymaga aby w okresie obowiązywania umowy Wykonawca wystawiał polisy 
ubezpieczeniowe w 2018 roku na okres 01.01.2019 – 31.12.2019 a w 2019 roku na okres 01.01.2020 – 31.12.2020. 
 
 

 

 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu, 
b) spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu.  

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia, warunki płatności, rozliczenia. 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej 
w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia. 

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

c)   zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

3. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach, gdy: 
a) toczy się wobec Wykonawcy postępowanie upadłościowe, 
b) toczy się wobec Wykonawcy postępowanie restrukturyzacyjne, 
c) Wykonawca jest w likwidacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
(Załącznik nr 4 do Warunków przetargu), 

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku przesłanek do jego wykluczenia z postępowania 
przetargowego (Załącznik Nr 5 do Warunków przetargu). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (Załącznik Nr 6 do Warunków przetargu). 

 

 

 

 
 
 

 

1. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty: 
a) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Warunków przetargu), 
b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do 

Warunków przetargu), 
c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 5 do Warunków 

przetargu), 
d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 6 do 

Warunków przetargu). 
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli 
dokumentu ubezpieczenia nie wynika fakt jego opłacenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
dowód jego opłacenia, 

f) dowód uiszczenia wadium, 
g) wydruk z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczący Wykonawcy. 

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

3. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów określonych powyżej, Wykonawca 
obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 t.j.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty. 

 
 

 

1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości  6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych). 
2. Wadium w złotych polskich może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110 t.j.).  

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

Rozdział  6.        Wymagania dotyczące wadium. 
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3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego   
 

PKO BP S.A. I/O Leszno 88 1020 3088 0000 8602 0005 7026. 
 

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Na poleceniu 
przelewu należy wpisać:  

„Wadium – przetarg: „Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw 
nieszczęśliwych wypadków”  –  Oznaczenie sprawy: DZ-01/ZP8/2018”. 

4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 1 
Warunków przetargu.  

5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w 
oryginale, w osobnej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, ul. Leśna 4, 64-100 Leszno 
„Wadium – przetarg: „Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw 

nieszczęśliwych wypadków”  –  Oznaczenie sprawy: DZ-01/ZP8/2018”. 
 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być 
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 
c) kwotę gwarancji/poręczenia; 
d) termin ważności gwarancji/poręczenia; 
e) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą,  zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty 
wadium: 
· jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po  stronie 

Wykonawcy.  
f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 
i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres 

związania ofertą.    
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu w złotych polskich następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 

na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert tj. 
przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.  

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona.  

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem pkt 13.  

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.  

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

14. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je w kwocie 
nominalnej na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Rozdział  7. Opis sposobu przygotowywania ofert.  
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1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada 
lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną 
odrzucone. 

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym  przed otwarciem, bez 
uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do czasu jej otwarcia. Na kopercie(opakowaniu) 
należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: 

 
O F E R T A 

na wykonanie zamówienia o nazwie: 
„Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków”   
 

Nie otwierać przed dniem: 30.11.2018r.,  godz.: 10:15.” 
 

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
a) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Warunków przetargu), 
b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków (Załącznik nr 4 do Warunków przetargu), 
c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 5 do Warunków 

przetargu), 
d) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do Warunków 

przetargu), 
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  
f) dowód wniesienia wadium, 
g) wydruk z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczący Wykonawcy. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na formularzu ofertowym wg. wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Warunków przetargu. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności 
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 

6. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby  uprawnione do zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu. 
8. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 
9. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpis 
składającej. 

 
 
 
 

 
 
 

1. Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30.11.2018 r. , do godziny 10:00. w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, ul. Leśna 
4, 64 – 100 Leszno, sekretariat. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, ul. Leśna 4, 64 – 100 
Leszno (stołówka), w dniu 30.11.2018 r. , o godz. 10:15. 

 

 

 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 
po przecinku wliczając w nią wszystkie składniki cenotwórcze. 

2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z  realizacją przedmiotowego zamówienia wynikającymi 
z treści Warunków przetargu oraz postanowień wzoru umowy, w tym podatek VAT.  

3. Oferowana cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowi cenę oferty. 
4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami 

Rozdział  8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

Rozdział  9.      Sposób obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert. 
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przetargu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.   
5. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

 
a. Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt. 

 
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym. Maksymalną liczę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Oferty zostaną ocenione 
wg następującego wzoru: 

 
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt] 

 
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto” 
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty 

 
 

b. Dla kryterium warunki ubezpieczenia Pw– waga kryterium to 40 pkt.: 
 

W przedmiotowym kryterium wartość punktowa zostanie przyznana w oparciu o określone w ofercie przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym   (załącznik nr 1 do Warunków przetargu) zaoferowane klauzule 
fakultatywne i zostanie zamieniona na punkty, wg punktacji dla każdej klauzuli fakultatywnej przedstawionej w 
formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta, która zaoferowała wszystkie klauzule 
fakultatywne (40 pkt.) 
W formularzu ofertowym znajdują się tabele z poszczególnymi zakresami ubezpieczeniowymi. W tabelach tych 
znajduje się przedmiot ubezpieczenia, klauzule obligatoryjne oraz klauzule fakultatywne. Dla każdej klauzuli 
fakultatywnej należy wpisać odpowiednio TAK lub NIE (w kolumnie o nazwie: „przyjęcie klauzuli/większego 
limitu TAK/NIE) . Za wpisanie w wierszu odpowiadającym danej klauzuli słowa „TAK” wykonawca otrzyma ilość 
punktów jaka jest przypisana do danej klauzuli w kolumnie o nazwie: „liczba punktów przypisana klauzuli”. W 
przypadku wpisania słowa „NIE”, lub braku wpisu  przez Wykonawcę przy danej klauzuli fakultatywnej 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaoferował danej  klauzuli fakultatywnej, a co za tym idzie nie przyzna z 
tego tytułu żadnego punktu. 

 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych 

zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru: 
 

P = Pc + Pw 

 

i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszych Warunkach zamówienia. 
 

7. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą 
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych  
w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w niniejszych Warunkach zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane kryteria wyboru. 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 
wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 

ͯ 
 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:  
         a) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w     
             Rozdziale 4 pkt 2, 
         b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w  
              Rozdziale 4 pkt 3-6 
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Rozdział 10.  Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania informacje. 
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3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
         a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach przetargu;  
         b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  
             konkurencji;  
         c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
         d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
         e) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
         f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o  
              której mowa w Rozdziale 9 pkt 4; 
         h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

6. Zamawiający powiadomi Wykonawców o odrzuceniu oferty. 
7. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wykluczeniu z postępowania.  
8. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku nr 3 do Warunków przetargu. 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz 

unieważnienia przedmiotowego postępowania. 

 

 

 
 

          
                               

 

               

Następujące załączniki stanowią integralną część Warunków przetargu : 
 
nr 1 – formularz OFERTA 
nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
nr 3 – wzór umowy, 
nr 4 – formularz „OŚWIADCZENIE” wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
nr 5 – formularz „OŚWIADCZENIE” wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
nr 6 – formularz „OŚWIADCZENIE” o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 
nr 7 – wykaz mienia do ubezpieczenia 
nr 8 – wykaz pojazdów do ubezpieczenia 
nr 9 – informacje o szkodowości 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                                                                                           ZATWIERDZAM: 
 

 
 

 
  

Rozdział 11. Załączniki do Warunków przetargu.  


