„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie „SIWZ”
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz
odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”
którego szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 214 000,00 euro

CPV:

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66514101-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:

01 grudnia 2020 r. do godz. 10:00
01 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz aktów
wykonawczych do ustawy.

Zatwierdził:
elektronicznie podpisany przez
DYREKTOR INSTYTUTU
dr Przemysław Ligenza
Signed by / Podpisano
przez:

Warszawa, październik 2020 rok

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

Przemysław Stefan Ligenza
Instytut Meteorlogii i
Gospodarki WodnejPaństwowy Instytut
Badawczy
Date / Data: 2020-10-23
13:18

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Rozdział I
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 525-000-88-09
REGON: 000080507
http://bip.imgw.pl

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwane dalej postępowaniem,
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia

1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz
odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”
CPV:
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66514101-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony
na 4 części:
1) Część nr 1 zamówienia –„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”
Zakres usługi obejmuje w szczególności:
a) ubezpieczenie mienia tj:
− ubezpieczenie mienia Zamawiającego od wszystkich ryzyk w tym ubezpieczenie mienia
Zamawiającego od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk);
− ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Zamawiającego od wszystkich ryzyk;
− ubezpieczenie casco taboru – mienia pływającego Zamawiającego wraz ubezpieczeniem
następstw nieszczęśliwych wypadków załogi taboru (mienia pływającego), pasażerów w tym
osób biorących udział w pomiarach;
− ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń.
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tj:
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Zamawiającego z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej i/lub posiadania, użytkowania mienia;
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora (OCO);
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej Zamawiającego (OCZ).
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia – Wymagany zakres ubezpieczenia dla Części nr 1 zamówienia.
Na Opis przedmiotu zamówienia składają się załączniki do opisu, które stanowią jego integralną
część:
Załącznik nr 1.A.1 – wykaz budynków i budowli
Załącznik nr 1.A.2 – wykaz lokalizacji stacji radarowych
Załącznik nr 1.A.3 – wykaz lokalizacji stacji systemu PERUN
Załącznik nr 1.A.4 – wykaz lokalizacji wraz z wyposażeniem stacji lotniskowych
Załącznik nr 1.A.5 – wykaz przenośnych urządzeń pomiarowych do kalibracji radarów
Załącznik nr 1.A.6 – wykaz wyposażenia pomiarowego CLAP
Załącznik nr 1.A.7 – wykaz przenośnych urządzeń pomiarowych do pomiaru przepływu
Załącznik nr 1.A.8 – wykaz sprzętu pływającego na Morzu Bałtyckim
Załącznik nr 1.A.9 – wykaz sprzętu pływającego na wodach śródlądowych
Załącznik nr 1.A.10 – wykaz systemów AWOS i ICE-ALERT
Załącznik nr 1.A.11 – wykaz lokalizacji stacji telemetrycznych
Załącznik nr 1.A.12 – wykaz szkodowości dla części nr 1 za okres 3 ostatnich lat
2) Część nr 2 zamówienia – „Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników
lotniczych, przedsiębiorstw wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby
żeglugi powietrznej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia –Wymagany zakres ubezpieczenia dla Części nr 2 zamówienia.
3)
Część nr 3 zamówienia – „Ubezpieczenie floty samochodowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki
wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w 2021 r.”
Zakres usługi obejmuje następujące rodzaje ryzyk:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów na terenie RP oraz ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w ruchu
zagranicznym;
b) ubezpieczenie Autocasco (AC) pojazdów mechanicznych w ruchu i postoju oraz ich kradzież (KR);
c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
d) ubezpieczenie Assistance (ASS).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia - Wymagany zakres ubezpieczenia dla Części nr 3 zamówienia.
Na Opis przedmiotu zamówienia składają się załączniki do opisu, które stanowią jego integralną
część:
Załącznik nr 3.A - Wykaz floty IMGW-PIB
Załącznik nr 3.B - Raport szkody za okres 3 lat
4)
Część nr 4 zamówienia –„Ubezpieczenie aerocasco oraz odpowiedzialności cywilnej operatora
bezzałogowych statków powietrznych”.
Zakres usługi obejmuje następujące rodzaje ryzyk:
a) ubezpieczenie Aerocasco dla urządzeń latających o wadze do 25 kg;
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora bezzałogowych statków powietrznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia - Wymagany zakres ubezpieczenia dla Części nr 4 zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę realizowaną w ramach „prawa opcji”, która umożliwi
Zamawiającemu odpowiednio w danej części zamówienia, dwukrotne przedłużenie terminu wykonania
zamówienia o kolejne 12 miesiące tj. na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. oraz od dnia
01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. na warunkach i w zakresie określonych w Załącznikach do SIWZ, tj.:
Opisie przedmiotu zamówienia – Wymaganym zakresie ubezpieczenia, Formularzu Oferty, Formularzu
Cenowym oraz w § 2 ust. 2 pkt 1) i 2) Wzoru umowy. Wykorzystanie uprawnień z zakresu „prawa opcji”
będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu
niezrealizowania zamówienia określonego w ramach „prawa opcji”.
4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy.
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
5. Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany bez zastosowania dialogu technicznego.
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w § 11 ust. 1 Wzoru umowy
stanowiącego odpowiednio dla danej części zamówienia - załącznik nr 1.3 dla Części nr 1 zamówienia,
załącznik nr 2.3 dla Części nr 2 zamówienia, załącznik nr 3.3 dla Części nr 3 zamówienia i załącznik nr 4.3
dla Części nr 4 zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. Wykonawca nie może
powierzyć podwykonawcy wykonywania części przedmiotu zamówienia obejmującego świadczenie usług
ubezpieczeniowych, a jedynie czynności, określone w art. 4 ust 8 pkt 5, ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.).
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia

1.
2.
3.
4.

Część nr 1 zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Część nr 2 zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Część nr 3 zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Część nr 4 zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu

1.

2.
3.
4.
5.
6.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – tj. Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj.: Dz.U. 2020 poz. 895 ze zm.);
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będą podlegać wykluczeniu z
udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, jeżeli stwierdzi, że zachodzą wobec nich podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.
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Rozdział Va
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

1.

2.

Poza przypadkami wykluczenia, do których odwołuje się zapis zawarty w Rozdz. V ust. 4, Zamawiający
wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) 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 (tj.: Dz. U. 2020 r., poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1228);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania.
W zakresie objętym postanowieniami ust. 1, zapisy zawarte w Rozdz. V ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej jednolitym dokumentem (formularz jednolitego
dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α
w części IV jednolitego dokumentu. W takim wypadku, nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji
w części IV jednolitego dokumentu.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite
dokumenty dotyczące podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, jednolity dokument
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te będą
potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia.
Składanie jednolitego dokumentu odbywa się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w sposób określony w Rozdz. VII ust. 8 pkt 4 SIWZ.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdz. XI ust. 12, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie
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o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem tego
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie to będzie zobowiązany przekazać każdy
z Wykonawców.
7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy przypadku, gdy w postępowaniu, w danej części
zamówienia, zostanie złożona tylko jedna oferta.
8. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdz. V ust. 1, tj. :
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) odpisu 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 ustawy,
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Oświadczenia, o których mowa w lit. c) i d), zaleca się sporządzić zgodnie z wzorem formularza,
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to wynika
z odrębnych przepisów – aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o
którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(tj.: Dz.U. 2020, poz. 895 ze zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie wymaganym
przedmiotem zamówienia.
9. Zamawiający nie formułuje obowiązku przedstawienia dokumentów, wymienionych w ust. 8 pkt 1),
dotyczących podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w ust. 8, będą oni zobowiązani, pod rygorem wykluczenia z postępowania,
złożyć następujące dokumenty:
1) dokumenty wymienione w ust. 8 pkt 1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu każdego z Wykonawców;
2) dokumenty wymienione w ust. 8 pkt 2 potwierdzające spełnianie, co do zasady, przez każdego z
Wykonawców warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1):
1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy;
2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11. Dokumenty, o których mowa w ust. 10, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10, zastępuje je się
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
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uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis zawarty w ust. 11 stosuje się odpowiednio. W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.
8 pkt 1) lit. a składa dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14) i 21) ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis zawarty
w ust. 11 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. 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 podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16. Zamawiający wzywa także Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 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 (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.).
18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. W razie potrzeby Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez niego, a pobranych samodzielnie dokumentów.
19. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na
każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub 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.
21. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia będzie następować
w trakcie jego realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym
w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy będą
zachodzić podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.
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22. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie będzie zwalniać Wykonawcy
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
23. Wykonawca będzie odpowiadać za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych
podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca będzie ponosić wobec Zamawiającego pełną
odpowiedzialność za zakres zamówienia wykonany przy pomocy podwykonawców lub dalszych
podwykonawców.
24. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić na piśmie wszelkich informacji
dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

Rozdział VII
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/ (tylko złożenie zmiana lub wycofanie oferty);
2) poczty elektronicznej (przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji)
−
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Rozdziale SIWZ.
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Małgorzata
Kajak, adres e-mail: malgorzata.kajak@imgw.pl.
Udział w postępowaniu wymaga posiadania przez Wykonawcę konta na ePUAP, które zapewnia dostęp do
Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty.
Wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu określa
Regulamin korzystania z miniPortalu oraz Regulamin ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o których mowa
w ust. 4, wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty uznaje się datę jej przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania (ID postępowania) oraz klucz publiczny właściwy dla postępowania są
dostępne na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego, gdzie jest udostępniana SIWZ.
Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP, który jest również udostępniony na miniPortalu;
2) składana oferta musi być zaszyfrowana przez Wykonawcę przy pomocy klucza publicznego, o którym
mowa w ust. 7;
3) szczegółowe informacje na temat sposobu złożenia, w tym zaszyfrowania, oferty zawiera Regulamin
korzystania z miniPortalu;
4) do oferty załącza się jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, skompresowany razem z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku
archiwum („.zip”).
Szczegółowe zasady dotyczące komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami:
1) w postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust 3;
2) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
Wykonawca składa za pomocą poczty elektronicznej jako załączniki do wiadomości;
3) za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji uznaje się
potwierdzenie dostarczenia wiadomości z serwera poczty elektronicznej Zamawiającego;
4) Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej wiadomości
zwrotnej) faktu otrzymania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazanych przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, a na
żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji. W przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony Wykonawcy,
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10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Zamawiający uzna, że każde oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacja przekazane
przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się z treścią oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się oznaczeniem
sprawy określonym w SIWZ, numerem ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub identyfikatorem postępowania (ID postępowania).
W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje przekazane przez Wykonawcę są nieczytelne Zamawiający może
zwrócić się o ich ponowne przekazanie.
Procedura wyjaśnienia treści SIWZ:
1) Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania;
3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 1;
4) w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie (odpowiedź) Zamawiającego.
Wykonawca ma obowiązek porozumiewać się z Zamawiającym wyłącznie w sposób określony
w niniejszym Rozdziale SIWZ. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych sposobów komunikacji między
Zamawiającym a Wykonawcami. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień lub
innych informacji w odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, kierowane przez Wykonawców w
sposób inny niż przewidziano to w ust. 2 (np. telefonicznie).
Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium

1.

2.

3.
4.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1) Część nr 1 zamówienia - 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych zero groszy);
2) Część nr 2 zamówienia - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy);
3) Część nr 3 zamówienia - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy);
4) Część nr 4 zamówienia - 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych zero groszy).
Wadium 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 (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz.
299).
Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku PEKAO SA pod nr rachunku: 16 1240 6973 1111 0010 9579 4346.
Wnosząc wadium w formie pieniądza, w tytule przelewu należy wskazać, że jest to wadium w
postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności
cywilnej z podziałem na 4 części”, oznaczenie sprawy WZP-262-34/2020 i wskazać, na którą część
zamówienia wadium jest wnoszone.
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5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej, lub
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
−
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
−
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Wymagania, co do treści gwarancji określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń, o których
mowa w ust. 2 pkt 2 i 5.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu, jest zobowiązany złożyć
wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia stanowiącego wadium w postaci elektronicznej. Jeżeli
z treści dokumentu składanego w charakterze wadium nie wynika inaczej, musi on być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument gwarancji lub poręczenia musi być sporządzony
w języku polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty jego
tłumaczenie na język polski.
Dokument składany w charakterze wadium musi znajdować się w osobnym od oferty pliku,
skompresowanym razem z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum („.zip”).
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w formie pieniądza za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, w szczególności
w innej wysokości niż określona w ust. 1 lub w innej formie lub formach niż określone w ust. 2,
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Dotyczy to również przypadku, gdy wadium zostanie wniesione
w sposób niezgodny z wymogami, o których mowa w ust. 7.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 18.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
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dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
19. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

Rozdział IX
Termin związania ofertą

1.
2.

3.
4.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 60 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
O ile wadium było wymagane, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą jest
dokonywane po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty

1.
2.

Każdy Wykonawca może złożyć na daną część zamówienia tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w szczególności oferta powinna zostać sporządzona według
wzoru stanowiącego odpowiednio do danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę:
1) dla Części nr 1 zamówienia:
a) Załącznik nr 1.1. do SIWZ (Formularz oferty);
b) Załącznik nr 1.2. do SIWZ (Formularz cenowy);
2) dla Części nr 2 zamówienia:
a) Załącznik nr 2.1. do SIWZ (Formularz oferty);
b) Załącznik nr 2.2. do SIWZ (Formularz cenowy);
3) dla Części nr 3 zamówienia:
a) Załącznik nr 3.1. do SIWZ (Formularz oferty);
b) Załącznik nr 3.2. do SIWZ (Formularz cenowy);
4) dla Części nr 4 zamówienia:
a) Załącznik nr 4.1. do SIWZ (Formularz oferty);
b) Załącznik nr 4.2. do SIWZ (Formularz cenowy).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
„.rtf”, „.pdf”, „.xps”, „.odt”, „.doc” lub „.docx” i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Ofertę należy złożyć w oryginale.
4. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa
w ust. 5, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub
oświadczeń, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Oferta Wykonawcy, a także dokumenty lub oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być przez
niego podpisane lub przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wraz z ofertą muszą
być złożone (w oryginale w postaci elektronicznej lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza
z zachowaniem postaci elektronicznej) dokumenty (np. pełnomocnictwo), z których wynika prawo do
podpisania oferty lub ewentualnie, o ile to właściwe, również innych dokumentów lub oświadczeń. Nie
dotyczy to przypadku, gdy dokumenty, z których wynika powołane prawo, Zamawiający może 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
(tj.: Dz. U. 2020 r., poz. 346 ze zm.). Powyższe zasady stosuje się do dokumentów lub oświadczeń
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub
podwykonawcę.
Postanowienia ust. 9 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku poświadczania za zgodność
z oryginałem dokumentów lub oświadczeń, które zgodnie z postanowieniami SIWZ mogą zostać złożone
w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty
lub oświadczenia składane w postępowaniu, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu
elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu
lub oświadczenia.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo przez podwykonawcę
jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność
z oryginałem.
Oferta wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami musi być skompresowana do jednego
pliku archiwum („.zip”).
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec, że nie mogą być udostępniane
informacje, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W razie zastrzeżenia przez Wykonawcę pewnych
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, muszą one zostać złożone w osobnym od oferty pliku wraz
z wyraźnym zaznaczeniem, że jest to: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,
skompresowanym następnie razem z plikami stanowiącymi jawną część oferty do jednego pliku archiwum
(„.zip”).

Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.
2.
3.

4.
5.

Termin składania ofert upływa w dniu: 01 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, ma data i dokładna
godzina przekazania oferty na ePUAP.
Złożone oferty mogą zostać zmienione lub wycofane przed upływem terminu składania ofert. Służy do
tego Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępny na ePUAP, który jest również
udostępniony na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty określa Instrukcja użytkownika dostępna
na miniPortalu.
Wniosek o zmianę lub wycofanie oferty musi być sporządzony w sposób właściwy dla oferty.
Postanowienia Rozdz. X ust. 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, musi być złożony przed upływem terminu składania ofert. Po upływie
tego terminu Wykonawca nie może dokonać skutecznie zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

6.
7.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 01 grudnia 2020 r. o godz. 11:00.
Otwarcie złożonych ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Sala im. G. Narutowicza
8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert, z tym zastrzeżeniem, że w związku z panującą
pandemią COVID 19 Zamawiający nie przewiduje możliwości fizycznej obecności zainteresowanych
osób przy otwarciu ofert. Z otwarcia ofert będzie prowadzona transmisja on-line, zgodnie
z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 marca 2020 r., w myśl którego, o ile informacja
na temat transmisji on-line z otwarcia ofert zostanie wcześniej podana, jest to wystarczające dla
realizacji zasady jawności otwarcia ofert. Zamawiający udostępni link do transmisji on-line z otwarcia
ofert na swojej stronie internetowej, gdzie jest udostępniana SIWZ, przed upływem terminu otwarcia
ofert.
9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i jest
dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
1) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty;
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności
zawartych w ofertach.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację z otwarcia
ofert wraz z danymi, o których mowa w ust. 10 oraz w ust. 11.

Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym odpowiednio dla danej części zamówienia załącznik nr 1.1.
dla Części nr 1 zamówienia, załącznik nr 2.1 dla Części nr 2 zamówienia, załącznik nr 3.1 dla Części nr 3
zamówienia i załącznik nr 4.1 dla Części nr 4 zamówienia do SIWZ, określi łączną cenę brutto oferty na
potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej, odpowiednio dla części zamówienia, na którą Wykonawca
składa ofertę w następujący sposób:
1) Część nr 1 zamówienia
W celu porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca w oparciu o Formularz
Cenowy (załącznik nr 1.2 do SIWZ) wyliczy Składkę Łączną Ubezpieczenia (kryterium wagi cenowej A).
Wykonawca ma wskazać we właściwej komórce Formularza Cenowego Stawkę Ubezpieczeniową
(dotyczy: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, sprzętu pływającego, maszyn budowlanych od
uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej)/Jednostkową Składkę Ubezpieczeniową (dotyczy ubezpieczenia
nnw załogi jednostek pływających). Składka Łączna Ubezpieczenia jest zsumowanym wynikiem
iloczynu Stawki Ubezpieczeniowej/Jednostkowej Składki Ubezpieczeniowej oraz podanych w
Formularzu Cenowym sum ubezpieczenia mienia na sumy stałe/limitów na pierwsze ryzyko/sum
gwarancyjnych. Składka Łączna Ubezpieczenia obejmuje jeden rok zadania podstawowego oraz pełną
opcję czyli dodatkowe dwa lata wykonywania usługi ubezpieczeniowej.
2) Część nr 2 zamówienia
W celu porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca w oparciu o Formularz
Cenowy (załącznik nr 2.2 do SIWZ) wyliczy Składkę Łączną Ubezpieczenia (kryterium wagi cenowej A).
Wykonawca ma wskazać we właściwej komórce Formularza Cenowego Stałą Składkę
Ubezpieczeniową, tj. składkę wskazywaną za ryzyko objęte Częścią 2. Wykonawca wyliczy Łączną
Składkę Ubezpieczeniową jako zsumowanie Składki Stałej za okres obowiązywania Umowy tj. Składka
Łączna Ubezpieczenia obejmuje jeden rok zadania podstawowego oraz pełną opcję czyli dodatkowe
dwa lata wykonywania usługi ubezpieczeniowej.
3) Część nr 3 zamówienia
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

W celu porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca w oparciu o Formularz
Cenowy (załącznik nr 3.2 do SIWZ) wyliczy Składkę Łączną Ubezpieczenia (kryterium wagi cenowej A).
Wykonawca ma wskazać we właściwej komórce Formularza Cenowego Stawkę Ubezpieczeniową
(dotyczy ubezpieczenia AC) oraz Jednostkową Składkę za jeden pojazd (składka dotyczy ubezpieczenia
OC PPM, ASS i NNW). Składka Łączna Ubezpieczenia jest zsumowanym wynikiem iloczynu Stawki
Ubezpieczeniowej/Jednostkowej Składki Ubezpieczeniowej oraz podanych w Formularzu Cenowym
sum ubezpieczenia pojazdów / liczby pojazdów. Składka Łączna Ubezpieczenia obejmuje jeden rok
zadania podstawowego oraz pełną opcję czyli dodatkowe dwa lata wykonywania usługi
ubezpieczeniowej.
4) Część nr 4 zamówienia
W celu porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca w oparciu o Formularz
Cenowy (załącznik nr 4.2 do SIWZ) wyliczy Składkę Łączną Ubezpieczenia (kryterium wagi cenowej A).
Wykonawca ma wskazać we właściwej komórce Formularza Cenowego Stawkę
Ubezpieczeniową (dotyczy: ubezpieczenie aerocasco)/Jednostkową Składkę Ubezpieczeniową (dotyczy
ubezpieczenia oc operatora). Składka Łączna Ubezpieczeniowa jest zsumowanym iloczynem wartości
sumy ubezpieczenia mienia i Stawki Ubezpieczeniowej oraz Jednostkowej Składki Ubezpieczeniowej
zgodnie z Formularzem Cenowym. Składka Łączna Ubezpieczenia obejmuje jeden rok zadania
podstawowego oraz pełną opcję czyli dodatkowe dwa lata wykonywania usługi ubezpieczeniowej.
Cena, o której mowa w ust. 1, musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść
Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio w danej części zamówienia.
Wykonawca musi uwzględnić w ofercie wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Cena, uwzględniająca stawkę podatku VAT (jeżeli dotyczy) musi być podana w ofercie Wykonawcy w złotych
polskich (PLN), liczbą i słownie (tam, gdzie to wymagane), z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Kwoty
należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór tej
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym
odpowiednio:
1) dla części nr 1 zamówienia - załącznik nr 1.3 do SIWZ;
2) dla części nr 2 zamówienia - załącznik nr 2.3 do SIWZ;
3) dla części nr 1 zamówienia - załącznik nr 3.3 do SIWZ;
4) dla części nr 2 zamówienia - załącznik nr 4.3 do SIWZ.

Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.

2.
3.

Zamawiający oceni, czy oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w
SIWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia – Wymaganym zakresie ubezpieczenia, na
podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych przez Zamawiającego, oświadczeń lub
dokumentów.
Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie chyba, że z treści oferty wynika,
iż prawidłowa jest cena podana liczbą;
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2)

4.

5.

6.

7.

8.

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
− niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający, po dokonaniu zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy poprawy omyłki w ofercie
i zawiadomieniu o tym Wykonawcy, który ją złożył, oczekuje 3 dni na wyrażenie przez Wykonawcę zgody
na poprawienie tej omyłki. Brak odpowiedzi od Wykonawcy w wyznaczonym terminie zawierającej
informację o wyrażeniu zgody lub też o jej nie wyrażeniu może zostać potraktowany jako jej brak, co
skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7) ustawy.
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów
dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5,
chyba, że rozbieżność będzie wynikać z okoliczności oczywistych niewymagających wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
będzie spoczywać na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający
żądał wniesienia wadium;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i
usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z
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9.

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria mające zastosowanie do Części nr 1, Części nr 2, Części
nr 3 i Części nr 4 zamówienia:
.
Maksymalna
Waga
Kryterium
liczba punktów
A. Cena łączna ubezpieczenia/składka
80%
80 pkt
B. Postanowienia dodatkowe/fakultatywne
20%
20 pkt
Kryterium A – „Cena łączna ubezpieczenia/składka” (łączna cena brutto oferty, o której mowa w Rozdz. XII
ust. 1), tj. suma składek za wszystkie ubezpieczenia, obliczona zgodnie z Formularzem Cenowym,
sporządzonym przez Wykonawcę ściśle na podstawie wzoru stanowiącego odpowiednio:
dla Części nr 1 zamówienia- Załącznik nr 1.2 do SIWZ
dla Części nr 2 zamówienia- Załącznik nr 2.2. do SIWZ
dla Części nr 3 zamówienia- Załącznik nr 3.2 do SIWZ
dla Części nr 4 zamówienia- Załącznik nr 4.2 do SIWZ
Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert w kryterium A „Cena łączna ubezpieczenia/składka”
Zamawiający ustali według następującego wzoru:
C = (Cmin ÷ Coo) × 80 pkt
gdzie:
C – liczba punktów otrzymana przez ofertę ocenianą w kryterium Cena łączna ubezpieczenia/składka;
Cmin – najniższa zaoferowana Cena łączna ubezpieczenia/składka; spośród wszystkich ofert ocenianych;
Coo – Cena łączna ubezpieczenia/składka oferty ocenianej.
W kryterium A – „Cena łączna ubezpieczenia/składka” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
Kryterium B – „Postanowienia dodatkowe/fakultatywne” w ramach oceny ofert Zamawiający będzie
przyznawał punkty za zaoferowanie przez Wykonawcę rozszerzonej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie klauzul/postanowień dodatkowych (fakultatywnych) przypisanych do każdej z części
zamówienia. Treść klauzul/postanowień dodatkowych (fakultatywnych) została wskazana w Formularzach
Cenowych stanowiących, odpowiednio:
dla Części nr 1 zamówienia- Załącznik nr 1.2 do SIWZ
dla Części nr 2 zamówienia- Załącznik nr 2.2. do SIWZ
dla Części nr 3 zamówienia- Załącznik nr 3.2 do SIWZ
dla Części nr 4 zamówienia- Załącznik nr 4.2 do SIWZ
Za akceptację klauzul klauzul/postanowień dodatkowych (fakultatywnych) Wykonawca otrzyma
przewidzianą liczbę punktów zgodnie z Formularzem Cenowym.

10.

11.

12.
13.

W kryterium B – „Postanowienia dodatkowe/fakultatywne” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20
pkt.
Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ofertą najkorzystniejszą w danej Części zamówienia
będzie oferta, która uzyska największą sumę punktów (liczba punktów uzyskana w Kryterium A + liczba
punktów uzyskana w Kryterium B).
Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku (wyliczoną według podanego w kryterium A wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do
pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005
punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
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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.
14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
15. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
4) unieważnieniu postępowania.
16. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej stosowne ogłoszenie obejmujące informacje,
o których mowa w ust. 15 pkt 1) lub 4).

Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wskaże termin i miejsce
podpisania umowy oraz inne, ewentualne, niezbędne do podpisania umowy, formalności. Niedokonanie
przez Wykonawcę powołanych formalności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający
może uznać za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana ze strony Wykonawcy wyłącznie przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę we
właściwy sposób umocowaną do dokonania tej czynności. W przypadku, gdy umowę ze strony
Wykonawcy ma podpisać pełnomocnik, Zamawiającemu należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub
jego kopię poświadczoną przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo. Z treści
pełnomocnictwa powinno w sposób wyraźny wynikać umocowanie pełnomocnika do podpisania umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy złożona przez nich oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani, na żądanie Zamawiającego, do przedłożenia mu
(oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawców) umowy regulującej ich
współpracę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub, o ile jest ono wymagane przez Zamawiającego, nie wnosi zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy.
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Rozdział XV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Rozdział XVI
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie
sporządzona na podstawie Wzoru umowy, stanowiącego odpowienio:
1) dla części nr 1 zamówienia - załącznik nr 1.3 do SIWZ;
2) dla części nr 2 zamówienia - załącznik nr 2.3 do SIWZ;
3) dla części nr 3 zamówienia - załącznik nr 3.3 do SIWZ;
4) dla części nr 4 zamówienia - załącznik nr 4.3 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w określonych okolicznościach zmian postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą.
Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w
szczególności sytuacje określone w § 8 i 9 Wzoru umowy, stanowiącego odpowiednio dla danej części
zamówienia, załącznik 1.3 do SIWZ dla części nr 1 zamówienia, załącznik 2.3 do SIWZ dla części nr 2
zamówienia, załącznik 3.3 do SIWZ dla części nr 3 zamówienia i załącznik 4.3 do SIWZ dla części nr 4
zamówienia.
Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej
umowy. Propozycja ta będzie musiała wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian,
a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
Podstawą żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie może być wejście w życie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (Dz. U poz. 1596). Stawki wynagrodzenia wynikające z
tego rozporządzenia z uwagi na okres obowiązywania umowy powinny zostać uwzględnione w ofercie
Wykonawcy.
Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy.

Rozdział XVII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, by 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.
Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

7.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 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 ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w Dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art.
179-198g ustawy).

Rozdział XVIII
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej,
której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem
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 dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, tel.: (22) 56-94-100, faks: (22) 83-41801, e-mail: imgw@imgw.pl, adres strony internetowej: www.imgw.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowym Instytucie Badawczym: iodo@imgw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu
związanym z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn.: „Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
z podziałem na 4 części” oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika
z przepisów ustawy i jest związany z udziałem w postępowaniu – z ustawy wynikają też konsekwencje
niepodania określonych danych;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 rozporządzenia;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym,
że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień
zawartej umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania i jego załączników;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia,
z tym, że prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

9)

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 jej państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia – prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia;
c) w związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1
lit. c rozporządzenia – prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia.

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia –
Wymagany zakres ubezpieczenia
wraz z załącznikami nr 1.A.1-1.A.12

Załącznik 1.1

Formularz oferty

Załącznik 1.2

Formularz cenowy

Załącznik 1.3

Wzór umowy

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówieniaWymagany zakres ubezpieczenia

Załącznik nr 2.1

Formularz oferty

Załącznik nr 2.2

Formularz cenowy

Załącznik nr 2.3

Wzór umowy

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia –
Wymagany zakres ubezpieczenia
wraz z załącznikami 3.A i 3.B

Załącznik nr 3.1

Formularz oferty

Załącznik nr 3.2

Formularz cenowy

Załącznik nr 3.3

Wzór umowy

Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia –
Wymagany zakres ubezpieczenia

Załącznik nr 4.1

Formularz oferty

Załącznik nr 4.2

Formularz cenowy

Załącznik nr 4.3

Wzór umowy

Część nr 1 zamówienia

Część nr 2 zamówienia

Część nr 3 zamówienia

Cześć nr 4 zamówienia

Załącznik nr 5

Formularz Oświadczenia w formie Jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 6

Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Załącznik nr 7

Formularz Oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy.

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Wymagany zakres ubezpieczenia
dla części nr 1 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Formularz oferty dla części nr 1 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Formularz cenowy dla części nr 1 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Wzór umowy dla części nr 1 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Wymagany zakres ubezpieczenia
dla części nr 2 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Formularz oferty dla części nr 2 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Formularz cenowy dla części nr 2 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

Wzór umowy dla części nr 2 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Wymagany zakres ubezpieczenia
dla części nr 3 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

Formularz oferty dla części nr 3 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 3.2 do SIWZ

Formularz cenowy dla części nr 3 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 3.3 do SIWZ

Wzór umowy dla części nr 3 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Wymagany zakres ubezpieczenia
dla części nr 4 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 4.1 do SIWZ

Formularz oferty dla części nr 4 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 4.2 do SIWZ

Formularz cenowy dla części nr 4 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Załącznik nr 4.3 do SIWZ

Wzór umowy dla części nr 4 zamówienia znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Załącznik nr 5 do SIWZ

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) znajduje się w wydzielonej części SIWZ
– w postaci odrębnego dokumentu

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Załącznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!
Niniejszego oświadczenia nie należy załączać do oferty, lecz należy je przekazać Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w Rozdz. VI
ust. 6 SIWZ z tym zastrzeżeniem, może ono zostać załączone do oferty, jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, niniejsze oświadczenie jest zobowiązany
złożyć każdy z nich.

WYKONAWCA:
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
pn.:„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”
oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020, oświadczam, co następuje (w zależności od przypadku, należy złożyć
jedno z poniższych oświadczeń).
1.

Nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

……………………………………………
miejscowość i data

2.

Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy.

……………………………………………
miejscowość i data

3.

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, co Wykonawca/y
(należy podać pełną nazwę/firmę):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wobec powyższego, przedstawiam następujące dowody, że powiązania z w/w Wykonawcą/ami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKONAWCA:
OŚWIADCZENIE
na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu
(dot. art. 24 ust. 1 pkt 15) i 22) ustawy)
pełna nazwa/firma i adres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
pn.: „Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części” ,
oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020, oświadczam, co następuje.
1.

Oświadczam, że nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne (w przypadku wydania takiego wyroku, należy skreślić i uzupełnić poniższą część niniejszego
ustępu).
Dotyczy przypadku wydania takiego jak wyżej wskazany wyroku lub decyzji.
W załączeniu przedstawiam następujący dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne.

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

