
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 

1 

 

 
 
 
Oznaczenie sprawy: 10/2020  
 
  

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi: 

 

pn. Kompleksowe Ubezpieczenie floty Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego 
„RADKOM” Sp. z o.o. 

 
 

 

Zamówienie o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
 

 

 

 

 

      Zatwierdzam w dniu: 07.07.2020r. 

  

 

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO: 

 Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu 
Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 

 
 
 
  
 
 

Radom, lipiec 2020



KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 

2 

 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

 
Rozdz. I  Informacje o Zamawiającym. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. 

Adres: ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

Regon: 670574883 

NIP: 796-006-98-04 

KRS: 0000158960 
Tel. (48) 380-20-00 (Centrala), (48) 380-20-31 (Sekretariat) 
Fax. (48)380-20-33 
e-mail: przetargi@radkom.com.pl  
adres skrzynki ePUAP: /RADKOM/SkrytkaESP 
strona www:  http://radkom.com.pl/  
 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego:  

• Milena Faryna, e-mail: m.faryna@radkom.com.pl  
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami ze strony brokera Nord Partner Sp. z o.o. 

• Maciej Kowalczyk, e-mail: maciej.kowalczyk@np.com.pl  
• Beata Chościńska, e-mail: beata.choscinska@np.com.pl   

 
Rozdz. II Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych na usługi o wartości szacunkowej 

powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. 
 

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera 
ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń; 
zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej nr 428/98 z dnia 14.08.1998r.; wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865 prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030; który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. 

Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie floty PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO HANDLOWEGO  „RADKOM” Sp. z o.o.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 stanowiący integralną część 

niniejszej SIWZ. 

3. Nazwa i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 

66510000-8 Usługi ubezpieczenia 

 

4. Zamawiający informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach  

nr 5 - 7 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 37 ust. 6 w związku z art. 8 ust. 2a  

z ustawy Pzp Zamawiający udostępni opis przedmiotu zamówienia tym wykonawcom, którzy 

prowadzą działalność ubezpieczeniową i zwrócą sią ze stosownym wnioskiem o udostępnienie 

informacji poufnych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i działalności PRZEDSIĘBIORSTWA 

PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. zamieszczonych w załącznikach  

nr 5 -7 – wzór wniosku – Załącznik nr 8. Otrzymane w ten sposób informacje przez wykonawców nie 

mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie 

przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. 

mailto:przetargi@radkom.com.pl
http://radkom.com.pl/
mailto:m.faryna@radkom.com.pl
mailto:maciej.kowalczyk@np.com.pl
mailto:beata.choscinska@np.com.pl
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Zamawiający zobowiązuje wykonawców do zachowania poufnego charakteru otrzymanych 

informacji. 

Informacje poufne, o których mowa w pkt. 4 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym 

działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 381 z późn. zm.). 

 

Rozdz. IV Opis części zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Rozdz. V Prawo opcji. 

1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP zastrzega sobie prawo do jednostronnego 

skorzystania z prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia w poniższych rodzajach 

ubezpieczenia (ryzykach) w następujący sposób: 

1.1 Prawo opcji A – rozszerzenie zamówienia maksymalnie do wysokości 20 % zamówienia 

podstawowego w każdym roku polisowym, w poniższych rodzajach ubezpieczeń (ryzykach): 

A. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, 

B. ubezpieczenie autocasco, 
C. ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, 
Prawo opcji A może być wykorzystana w terminie realizacji zamówienia podstawowego oraz  
w terminie realizacji prawa opcji B oraz prawa opcji C. 

1.2 Prawo opcji B – przedłużenie umów/umowy o kolejne 12 miesięcy tj. na okres od 01.10.2021r. 

do 30.09.2022r. w zakresie ryzyk, których dotyczy zamówienie podstawowe. 

1.3 Prawo opcji C – przedłużenie umów/umowy o kolejne 12 miesięcy tj. na okres od 01.10.2022r. 

do 30.09.2023r. w zakresie ryzyk, których dotyczy zamówienie podstawowe. Zamawiający ma 

możliwość skorzystania z prawa opcji C jedynie w przypadku skorzystania z prawa opcji B. 
 

2. Okoliczności stosowania prawa opcji: 

2.1 Prawo opcji A – prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami 
Zamawiającego w zależności od przedmiotu ubezpieczenia i rodzaju ubezpieczenia, którym 
przedmiot ten będzie objęty w tym w związku z nabyciem pojazdów, modernizacją/ 
ulepszeniem pojazdów, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego 
obowiązek ubezpieczenia, ubezpieczenie dodatkowych osób w zakresie NNW. 

2.2 Prawo opcji B i prawo opcji C będzie realizowane po weryfikacji jakości funkcjonowania 
zamówienia podstawowego, a także po rynkowym rozeznaniu sytuacji na rynku ubezpieczeń.  

3. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji A, prawa opcji B, prawa opcji 

C będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia na warunkach  określonych 

w  SIWZ oraz w stawkach/składkach określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, 

będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ. Ceny/stawki świadczenia usług w ramach prawa opcji A, prawa 

opcji B, prawa opcji C nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Ofercie dla zamówienia 

podstawowego (formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Zamawiający gwarantuje jedynie wykonanie zamówienia podstawowego, natomiast maksymalna 

wysokość prawa opcji A oraz B  oraz C została określona w formularzu ofertowym.  

5. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia 

opcjonalnego.  

6. Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na zawarcie ww. prawa opcji w umowie i nie będzie 

wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji.  

Rozdz. VI Postanowienia dotyczące zamówienia. 
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1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 i ust. 5 ustawy 

Pzp.  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp. 

7. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 24aa, możliwość dokonania oceny ofert, a następnie 

zbadania czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny 

ofert, określonymi w SIWZ,  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Rozdz. VII Termin wykonania zamówienia. 
Przewidywany okres ubezpieczenia:   

- zamówienie podstawowe – 12 miesięcy - od 01 października 2020 r. do 30 września 2021r. 

  Dodatkowo w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje przedłużenie umowy: 

- Prawo opcji B o kolejne 12 miesięcy tj. od 01 października 2021 r. do 30 września 2022r. 

- Prawo opcji C o kolejne 12 miesięcy tj. od 01 października 2022 r. do 30 września 2023r. 

 

Rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu  

o zamówieniu i niniejszej SIWZ.  

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania następujących warunków udziału  

w postępowaniu, dotyczących: 

1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej  

w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 

Na zasadach określonych w art. 22a Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zasad 

określonych w art. 23 ustawy Pzp.  

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

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
Rozdz. IX Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.  

 

1. Z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę,  w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający  przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcę na podstawie w art. 24 

ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.: 

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019, poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ  zatwierdzony  prawomocnym 

postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1  ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019, poz. 498 z późn. zm.); 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt 

16-20 ustawy Pzp. oraz na podstawie ust. 2 bieżącego rozdziału, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  

4. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3. 

 
Rozdz. X Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

1.1 Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu w formie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA, zwanego 

dalej JEDZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego  

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 

dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ w zakresie wskazanym  

w Rozdziale VIII oraz IX niniejszej SIWZ, tj. w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie 

zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ  

w oryginale, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 

jednego pliku archiwum (ZIP). JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 



KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 

6 

 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.  Analogiczny wymóg dotyczy 

JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

1.2 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 wymienionych w Rozdziale X w punktach 2 i 3  

niniejszej SIWZ. 

 
Uwaga: W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne 
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji). 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu: 
2.1. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk 

objętych przedmiotem zamówienia, wydanego przez właściwy organ nadzoru bądź –  

w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r.  – zaświadczenia, wydanego przez 

Komisję Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego organu na wykonywanie działalności 

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

potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej  

w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 

2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w pkt  

2.1 składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające 

odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. 

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
3.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3.2. Oświadczenie 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 
– dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

3.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

3.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
Uwaga: W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów 
znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 

 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu z powodu okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.    
4.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.   
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4.2 Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4.1, Wykonawca może przedstawić 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

5.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 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 Pzp. Dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu składania 

oferty. 

5.2  Jeżeli wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  

Polskiej, zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt 3.2-3.4 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania,  

potwierdzające  odpowiednio,  że:   

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  

zdrowotne  albo że zawarł porozumienie z właściwym  organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu. Dokument powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania oferty. 

b) nie otwarto jego likwidacji  ani  nie  ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu składania oferty. 

 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie należy złożyć 

wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP).  

6.2. Z dokumentu - zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 6.1 musi wynikać  

w szczególności: 
6.2.1. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby; 
6.2.2. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
6.2.3. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
6.2.4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

6.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy Pzp oraz 

spełniania, w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

składa JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dotyczące tych podmiotów. 

6.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
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podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale X pkt 3 niniejszej SIWZ.  

6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa w  6.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt 6.1. 

 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
7.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.3. Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika 
pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.2. 

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują: 
7.4.1. każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 

oraz pkt 2 SIWZ; 
7.4.2. co najmniej jeden z nich w całości spełniania warunki lub  
7.4.3. Wykonawcy składający wspólnie ofertę spełniają dany warunek łącznie, o których mowa  

w Rozdziale VIII pkt 2 SIWZ; 
7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa 

w Rozdziale X pkt 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 
8. Podwykonawcy 

8.1. Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę – w JEDZ – 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców o ile są mu znane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 

powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub 

oznaczyć „nie dotyczy”. 

8.2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia tj. czynności ubezpieczeniowych, których zgodnie z ustawą  z dnia 11 września 2015r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019, poz. 381 z późń. zm. – dalej jako 

ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) Wykonawca  nie morze powierzyć 

innym podmiotom tj.:  
1) Czynności polegających na zawieraniu umów ubezpieczenia, umów gwarancji 

ubezpieczeniowych lub zlecaniu ich zawierania uprawnionym pośrednikom 

ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także wykonywanie 

tych umów (zgodnie z art. 4 ust. 7 pkt. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej). 

2) Czynności polegających na ustalaniu składek i prowizji należnych z tytułu umów 

ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych, umów reasekuracji (zgodnie z art. 4 ust. 

7 pkt. 4 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

3) Czynności polegających na ustanawianiu, w drodze czynności cywilnoprawnych, zabezpieczeń 

rzeczowych lub osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów 

ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych, umów reasekuracji (zgodnie z art. 4 ust. 
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7 pkt. 5 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

8.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

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

w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący podwykonawców. 

8.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale X pkt 6 SIWZ, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

8.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa  

w Rozdziale X pkt 1.1 SIWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  

8.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

9. Forma składanych oświadczeń lub dokumentów 

9.1. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X w pkt 1.1 SIWZ składa się wraz z ofertą, pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9.2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SIWZ w pkt 2, 3, 4 składane są przez 

Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy przetargi@radkom.com.pl   

9.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której 

mowa w pkt 9.2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

9.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. 

9.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 9.2, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 9.2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

9.7. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski.   

9.8. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. 2019, poz. 1480 z późn. zm.). 

9.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 9.6 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

9.10. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt. 

9.11. Wykonawca tworząc JEDZ może skorzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi 

lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 

elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

mailto:przetargi@radkom.com.pl
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Rozdz. XI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się  z Wykonawcami. 

1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

1.2 Ofertę [Formularz ofertowy, JEDZ/E, Zobowiązanie/a podmiotu/ów trzeciego/ich (jeżeli dotyczy), 
pełnomocnictwo/a (jeżeli dotyczy), Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż 
pieniężna (jeżeli dotyczy)] w postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal. 

1.3 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami  
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 1.2), zawiadomień 
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) 
lub elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: przetargi@radkom.com.pl  

1.4 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  

1.5 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

1.6 Przekazując oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający lub Wykonawca na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy 
odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została 
skutecznie przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty 
elektronicznej o wysłaniu informacji.  

1.7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

1.8 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

1.9 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP, zgodnie z którymi 
Wykonawcy są zobowiązani postępować. 

1.10 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

1.11 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz  udostępniono na stronie  

internetowej  Zamawiającego http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/ wraz z całą 
dokumentacją postępowania. 

1.12 Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 
bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@radkom.com.pl
http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/
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1.13 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ.  

1.14 Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający 
zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła 
zapytania i zamieści na stronie internetowej: http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/ 

1.15 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

2. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI   

2.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego:  

Milena Faryna, e-mail: m.faryna@radkom.com.pl   

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami ze strony brokera Nord Partner Sp. z o.o. 

Maciej Kowalczyk, e-mail: maciej.kowalczyk@np.com.pl   

Beata Chościńska, e-mail: beata.choscinska@np.com.pl 

 

Rozdz. XII Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdz. XIII Wadium. 
 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

-2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100), 
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 
2.1. w pieniądzu; 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
2.2. gwarancjach bankowych; 
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.4. poręczeniach udzielonych 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 2020 r., poz. 
299 
z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zmawiającego, 
      Nr rachunku: 63 1240 3259 1111 0000 2989 7544 
 

W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium –  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO  „RADKOM” Sp. z o.o. 

 
Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego 
IBAN: PL 63 1240 3259 1111 0000 2989 7544 
BIC/SWIFT: PKOPPLPW 

 

mailto:m.faryna@radkom.com.pl
mailto:maciej.kowalczyk@np.com.pl
mailto:beata.choscinska@np.com.pl
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4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych, wymagane jest załączenie do oferty 
oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem 
miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie 
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 
PZP. 

 

Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na 
miniPortalu oraz udostępniono na stronie Zamawiającego: http://radkom.com.pl/przetargi-i-
ogloszenia/ wraz z całą dokumentacją postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  
z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  
w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps. .odt1 i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przy czym Wykonawca może przygotować powyższe w każdym innym formacie 
określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012 r.  
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Preferowany przez 
Zamawiającego format oświadczeń i dokumentów, o których mowa to .pdf. Sposób złożenia oferty,  
w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.  

3. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

a)Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 
potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

b)  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wymienionych w pkt 2. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

d) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

 
1 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych korzysta z katalogu wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/
http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/


KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 

13 

 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

7. Dokumenty zawarte w ofercie: 

1) formularz ofertowy (na lub wg zał. nr 3 do SIWZ), 

2) JEDZ wykonawcy (na lub wg zał. nr 1 do SIWZ), 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 

4) dokument wadium w formie niepieniężnej. 

8. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

9. Pełnomocnictwo dotyczące wykonawcy do podpisania oferty, powinno być dołączone do oferty, o ile 
upoważnienie nie wynika z innych dokumentów składanych w postępowaniu. Pełnomocnictwo 
powinno złożone: 
- w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) 
lub 
- w elektronicznej kopii dokumentu. W przypadku elektronicznej kopii pełnomocnictwo musi być 
poświadczone notarialnie w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP). 

10.  Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

12. Poświadczenie za zgodność oryginałem  elektronicznej  kopii dokumentu lub oświadczenia następuje 
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

13. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje  
w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest nie później 
niż w terminie ich składania, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć pisemne 
uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie 
informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP).  

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy 

Pzp, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 

bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie  

i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019 poz.1010 z późn. zm.). 

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 
Rozdz. XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

1. Miejsce składania ofert:  
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

2. Termin złożenia oferty: do dnia 12.08.2020r.  do godziny 10:15  
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3. Otwarcie ofert: w dniu 12.08.2020r. o godzinie 10:30 

w PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWYM  „RADKOM” Sp. z o.o., 

 ul. Witosa 94, 26-600 Radom – sala konferencyjna.  

4. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  

i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

6. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego  

na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty  

po terminie.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/  informację z otwarcia ofert. 

 
Rozdz. XVI Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych. 

1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN, w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 

do SIWZ. 

2. Cenę oferty należy określić na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich 

kosztów, elementów cenotwórczych i innych składników wpływających na ostateczną cenę  

związanych z realizacją zamówienia, w tym warunki i obowiązki umowne określone we wzorze 

umowy (załącznik nr 4 – wzór umowy). 

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

umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze 

umowy). 

4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 

5. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć i przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 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. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek,  

w następujący sposób: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości brutto 

z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego 

zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. 

Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, 

stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, 

przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zostaną zaokrąglone do 1 grosza. 

 

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. 

 

 

http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/
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Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert. 

 

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO 

HANDLOWEGO  „RADKOM” Sp. z o.o. 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanym kryteriami  

i ich wagą: 

 

Kryterium Waga 

Cena za zamówienie podstawowe oraz prawo opcji A, B, C 80% 

Fakultatywne warunki ubezpieczenia 20% 

 

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do warunków przedstawionych przez Wykonawców  

w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru: 

 

                 Cn 

P= ––––– x 100 x 80% + Wf  x 20 % 

                 Cb 

 

gdzie: 

P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych kryteriach z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki; 

Cn - cena najtańszej oferty za zamówienie podstawowe i prawo opcji A, B, C 

Cb - cena oferty badanej za zamówienie podstawowe i prawo opcji A, B, C 

Wf   - ilość punktów za warunki fakultatywne ubezpieczenia 

 

3. Kryterium „Cena za zamówienie podstawowe oraz prawo opcji A, B, C” rozpatrywane będzie na 
podstawie ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego oraz prawo opcji A, B,C podanej 
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Wykonawca, który przedstawi w Formularzu ofertowym 
najniższą cenę za wykonanie zamówienia podstawowego oraz prawo opcji A, B,C za cały termin 
realizacji zamówienia otrzyma maksymalnie 80 pkt. 

4. Fakultatywne warunki ubezpieczenia zostały określone w formularzu ofertowym – załącznik nr 3. 

Wykonawca może otrzymać w kryterium „Fakultatywne warunki ubezpieczenia” maksymalnie 20 pkt. 

5. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość 

punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 

 
Rozdz. XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty,  

w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o podane kryteria wyboru. 

3. Umowa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich 

współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej 

umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział 

obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
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5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w formie 

kopii lub wydruków wszystkich ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia z datami 

zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkich aneksów do OWU oraz dokument zawierający 

informacje o produkcie ubezpieczeniowym jakie mają zastosowanie w ofercie. 

 
Rozdz. XIX Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
Rozdz. XX Informacja w sprawie postanowień Umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 

2. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy 

oraz wartości umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

złożonej oferty zgodnie z § 5 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ ). 

 
Rozdz. XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI 

ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 

do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
Rozdz. XXII Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych jest  PPUH 
„RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
przez Przedsiębiorstwo , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt: adres  
e-mail: iod@radkom.com.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto dane 
osobowe mogą być udostępniane, w związku z realizacją postępowania przetargowego, brokerowi 
ubezpieczeniowemu (Nord Partner sp. z o.o., ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy; 
dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez czas 
wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 

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

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany;  

7. Posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

mailto:iod@radkom.com.pl
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

8. nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.  
______________________  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
 

Rozdz. XXIII Postanowienia końcowe. 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu 

postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się po 

ich otwarciu. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy PZP. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zostania członkiem Towarzystwa  Ubezpieczeń Wzajemnych 

oraz  wymaga, aby Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony nie byli zobowiązani do pokrywania 

strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie 

dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2020, poz. 895 z późn. zm.).  

5. Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, gdyż 

czynności prowadzone przez Wykonawcę nie wymagają stałego zaangażowania osób,  

a jedynie jednostkowego wkładu i mogą być wykonywane przez osoby pozostające  

z wykonawcą w stosunkach innych aniżeli stosunek pracy. 

6. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

7. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część.  
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Wykaz załączników do SIWZ. 
Załącznik nr 1 –  JEDZ 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy; 

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 6 – Wykaz pojazdów mechanicznych; 

Załącznik nr 7 – Szkodowość; 

Załącznik nr 8 – Wniosek o udostępnienie załączników 5-7. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego 

Dz.U. UE S132 , data 10/07/2020  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020/S 132-323930 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Tożsamość zamawiającego2 Odpowiedź: 

Nazwa:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. 
Ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia3: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO 
USŁUGOWO HANDLOWEGO  „RADKOM”  
Sp. z o.o. 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)4: 

[ 10/2020 ] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić Wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów5: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

 
2 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
3 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
4 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
5 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem6? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone7: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”8 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
                             NIE DOTYCZY 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie9: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 
L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR. 
7 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
8 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
9 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami10? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

 NIE DOTYCZY 

 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

 
10 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, 
do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V11. 

 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w 
niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

  

 
11 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej12; 

2. korupcja13; 

3. nadużycie finansowe14; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną15 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu16 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi17. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]18 

Jeżeli tak, proszę podać19: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]20 

W przypadku skazania, czy wykonawca [] Tak [] Nie  

 
12 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta 
podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
14 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 
r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 

z 25.11.2005, s. 15). 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 

101 z 15.4.2011, s. 1). 
18 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia21 („samooczyszczenie”)? 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki22: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 23 

[……][……][……] 

 
21 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
22 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
23 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI24 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 
stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy25? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych26; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej27. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego28?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

 
24 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
25 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
26 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
27 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są 
pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
28 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów29 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…]           NIE DOTYCZY 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
               NIE DOTYCZY 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

 
29 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]30 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z 

podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie 

krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

  

 
30 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części 
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy31: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący32 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
                      NIE DOTYCZY 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 
31 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
32 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
                      NIE DOTYCZY 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 
                   NIE DOTYCZY 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych34 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y35 – oraz wartość): 
[……], [……]36 
                  NIE DOTYCZY 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
                   NIE DOTYCZY 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
                NIE DOTYCZY 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia37 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
                       NIE DOTYCZY 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
37 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 



KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 

30 

 

budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia38 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych39: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    

NIE DOTYCZY 
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych40, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

NIE DOTYCZY 
 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 
NIE DOTYCZY 

 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 
NIE DOTYCZY 

 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli41 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

NIE DOTYCZY 
 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
                            NIE DOTYCZY 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 
NIE DOTYCZY 

 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 

 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
39 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
40 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
41 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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[……], [……] 
[……], [……] 
                              NIE DOTYCZY 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 
NIE DOTYCZY 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom42 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 
NIE DOTYCZY 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
                           NIE DOTYCZY 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
                        NIE DOTYCZY 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
                        NIE DOTYCZY 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 
42 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia 
dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
                             NIE DOTYCZY 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 
być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia 
ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące 
(rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy 
przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których 
mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej43, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie44 
 
                         NIE DOTYCZY 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]45 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim46, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.47, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to 
dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, numer referencyjny)].  
Data, miejsce 

Niniejsze oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej 

 

 

 
43 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
44 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W 
razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
47 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik Nr 2  do SIWZ 
NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJACEMU  W  CIĄGU  3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI, O 

KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  86 UST. 5 USTAWY PZP 
 

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE 
FLOTY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 
 
 prowadzonego przez PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „RADKOM” 
 Sp. z o.o. oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP o tym, że na dzień składania ofert 
(odpowiednio zaznaczyć): 
 

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z żadnym z 
Wykonawców, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu;  
 

 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z Wykonawcą 
………(nazwa Wykonawcy), który złożył ofertę w przedmiotowym postepowaniu. *  
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

/podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 
*Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 3– Formularz ofertowy 
  

…………… 2020 r. 
Pełna nazwa Wykonawcy ________________________________ 
   __________________________________ 
Siedziba i adres _________________________________________ 
Nr telefonu i numer faksu ________________________________ 
NIP  ___________________________________________________ 
REGON ________________________________________________ 
Województwo __________________________________________ 
e-mail  _________________________________________________ 
adres http:// ____________________________________________ 
adres skrzynki ePUAP_____________________________________ 
  

Zamawiający: 
PPUH "RADKOM" Sp. z o.o. 
ul. Witosa76, 26-600 Radom 

 
O F E R T A 

  

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu o nazwie: 
„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY  

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO  „RADKOM” Sp. z o.o.” 
 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod numerem 10/2020 my niżej podpisani 
działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  
podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 

 

2. cena brutto*)łącznie z prawem opcji za okres 36 miesięcy, wyliczona zgodnie ze sposobem 

określonym w Szczegółowym Formularzu Cenowym, wynosi: 

 

Cena zamówienia podstawowego i opcjonalnego A, B, C łącznie za cały okres zamówienia  

kwota:   

słownie:   

 

W tym: 
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Cena zamówienia podstawowego (12 miesięcy) 

kwota:   

słownie:   

Cena zamówienia wynikającego z prawa opcji A  

kwota:  

słownie:   

Cena zamówienia wynikającego z prawa opcji B (dodatkowe 12 miesięcy) 

kwota:  

słownie:   

Cena zamówienia wynikającego z prawa opcji C (dodatkowe 12 miesięcy) 

kwota:  

słownie:   
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3. Szczegółowy formularz cenowy za poszczególne ryzyka:  

Kryterium cena oferty – 80% 

 

LP. 
PRZEDMIOT 

UBEZPIECZENIA 

SUMA UBEZP. / 
GWARAN. W ZŁ 

(PODSTAWOWE) 

 ZAMÓWIENIE 
PODSTAWOWE 

SKŁADKA 
ZA 12 MIESIĘCY 

PRAWO OPCJI B PRAWO OPCJI C 

PRAWO OPCJA A 

SKŁADKA ZA CAŁY 

OKRES ZAMÓWIENIA 

WRAZ Z PRAWEM 

OPCJI A, PRAWEM 

OPCJI B, PRAWEM 

OPCJI C 

% ZŁ 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1 

Ubezpieczenie 

OC posiadaczy 

pojazdów 

mechanicznych 

Zgodnie z 

ustawą 

   

20% 

  

2 
Ubezpieczenie 

autocasco 
Zgodnie z SIWZ 

   
20% 

  

3 

Ubezpieczenie 

NNW kierowcy 

i pasażerów 

10 000,00 zł/ 

osoba 

   
20% 

  

RAZEM        

 

Instrukcja: 

Kolumna IV: prosimy o podanie składki za 12 miesięcy ubezpieczenia – zamówienie podstawowe. 

Kolumna V: prosimy o podanie składki za prawo opcji B dodatkowy 12 miesięczny okres ubezpieczenia (od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.) 

Kolumna VI: prosimy o podanie składki za prawo opcji C dodatkowy 12 miesięczny okres ubezpieczenia (od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.) 

Kolumna VIII: prosimy o podanie składki za prawo opcji A – iloczyn składki za cały okres ubezpieczenia (suma składki za zamówienie podstawowe oraz składki za prawo opcji 

B oraz prawo opcji C (suma kol. IV, kol. V, kol. VI )) oraz przewidzianej wielkości prawa opcji A (kol. VII) 

Kolumna IX: prosimy o podanie sumy łącznej składki za cały okres ubezpieczenia tj. składka za zamówienie podstawowe oraz składka za prawo  opcji A oraz prawo opcji B 

oraz prawo opcji C (suma kol. IV; V, VI oraz VIII) 



KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 

 

  38 

 

4. Oświadczamy, że ceny jednostkowe podane w Szczegółowym Formularzu cenowym  

uwzględniają wszystkie elementy cenotwórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania 

Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla 

prawidłowej jego realizacji. 

5. Przyjmujemy fakultatywne warunki ubezpieczenia 

A. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE –  waga (znaczenie): 20% 

LP. WARUNEK FAKULTATYWNY 
LICZBA 

PKT. 
WYBÓR# 

A.1 
Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco równa 0,00 zł  10  

Franszyza integralna w wysokości 200,00 zł 0  

A.2 
Gwarantowana (stała) suma ubezpieczenia przez każdy roczny okres 

ubezpieczenia pojazdów 
20  

Brak włączenia 0  

A.3 

Klauzula reprezentantów  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników i 

współpracowników Ubezpieczającego oraz przez inne osoby, za które 

Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczyciel jest wolny od 

odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej 

reprezentantów Ubezpieczającego, jeżeli dana szkoda została wyrządzona 

w związku z pełnieniem funkcji reprezentanta. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania 

ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem prokurentów 

ustanowionych przez ten podmiot. 

20  

Brak włączenia 0  

A.4 

Włączenie do ochrony klauzuli pojazdu bez nadzoru: 

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek 

kradzieży, części lub wyposażenia pojazdu lub zabrania pojazdu w celu 

krótkotrwałego użycia, gdy pojazd został pozostawiony bez nadzoru oraz:  

A. pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę 

pojazdu) lub kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia 

pojazdu lub uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed 

kradzieżą, lub 

B. nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń zabezpieczających 

pojazd przed kradzieżą. 

Limit:  2 zdarzeń w okresie obowiązywania umowy 

20  

Brak włączenia 0  
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A.5 

Klauzula likwidacji drobnych szkód autocasco do kwoty 10 000 zł 

W przypadku szkód o szacunkowej wartości szkody nieprzekraczającej 10 000 zł z 

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, ubezpieczona Ubezpieczony ma możliwość przystąpienia do 

samodzielnej i natychmiastowej likwidacji drobnych szkód po fakcie zgłoszenia 

szkody do ubezpieczyciela. Ubezpieczony zobowiązany jest do zachowania 

uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia, jego fotograficznej dokumentacji oraz 

do sporządzenia protokołu zawierającego informację o okolicznościach, 

przyczynach i rozmiarach uszkodzeń. Podstawą wypłaty odszkodowania będzie 

faktura lub kosztorys dokumentujący rozmiar szkody. 

10  

Brak włączenia  0  

A.6 

Klauzula prolongacyjna 

Pojazdy nowe - zakupione pojazdy fabrycznie nowe zostaną objęte ochroną 

ubezpieczeniową od daty zarejestrowania pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do 

ubezpieczenia najpóźniej do trzech dni roboczych od daty rejestracji. Przyjmowanie 

pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na podstawie wniosku (zawierającego 

niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub numer rejestracyjny pojazdu) 

przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera  / Klienta, a szczegółowe dane 

ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od dnia rejestracji. 

Pojazdy używane - zakupione pojazdy, jako używane zostaną objęte ochroną 

ubezpieczeniową od daty zgłoszenia pojazdu. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia 

następować będzie na podstawie wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji 

pojazdu: numer nadwozia lub numer rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub 

mailem przez Brokera  / Klienta, a szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu muszą zostać 

przekazane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. 

 

 

5  

Brak włączenia 0  

A.7 
Klauzula koszów dodatkowych – w treści zgodnie z pkt 7.9 10  

Brak włączenia 0  

A.8 
Klauzula pojazdu zastępczego 5  

Brak włączenia 0  

# - zaznacz wybór X – w przypadku braku oznaczenia wyboru Zamawiający przyjmuje brak akceptacji            

(i tym samym nie nalicza punktów)  

 

6. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór 

przedmiotowej oferty**) 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i 

wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający 

będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz będzie zobowiązany do 

przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w przypadku wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów): 

_______________________________________________________________________________ 
 [należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od 

towarów i usług] 
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7. Zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ. 

8. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy stanowiący  

załącznik nr 4 i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy że:  

• zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń, 

• akceptujemy zakres wymagany w załączniku nr 5– Opis przedmiotu zamówienia, 

• uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

• gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień oraz zmian do SIWZ, 

• niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni od upływu terminu składania ofert, 

• zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ, 

• akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ, 

• ceny/stawki za świadczone usługi w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku 

do określonych w ofercie cen/stawek dla „zamówienia podstawowego”, 

• nie będziemy wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 

z prawa opcji nie skorzysta. 

 

10. Oświadczamy, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie***) 

2) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: ***) 

_____________________________________________________________________________ 
 część (zakres) przedmiotu zamówienia   

_________________________________________________________________________________ 
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

________________________________________________________________________________ 
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

11. Oświadczamy, że informacje i dokumenty 

 ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 

nie mogą być udostępnione, gdyż  są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu 

przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 

12. Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy ****) mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 

średnim przedsiębiorstwem. 

 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *****) 



KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 

 

  41 

 

14. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________ 

_____________________________________________________________________ 

nr  telefonu_____________________________ 

nr faksu________________________________ 

e-mail__________________________________ 

                                 

15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) _______________________ 

2) _______________________ 

3) _______________________ 

4) _______________________ 

                               

________________________________________ 

czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  

 

*) cenę oferty/ składkę za ubezpieczenie należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

**) niepotrzebne skreślić  

***) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w pkt 10 

formularza oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia”, „część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz 

nazwa (firma) podwykonawcy” – Pełnomocnik Zamawiającego uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza 

powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i  Wykonawca nie polega na zasobach 

podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

****) niepotrzebne skreślić; w  przypadku nie skreślenia którejś z pozycji – Pełnomocnik Zamawiającego uzna, 

że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

*****) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1). Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych (innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących) lub gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, wynikające z art. 13 ust. 4 lub 

art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa tego oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia może nastąpić 

przez jego wykreślenie). 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy  
 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO nr …./2020 

 

zawarta w dniu ……………… w Radomiu,  

pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym "RADKOM" Sp. z o.o. z siedzibą  

w Radomiu, przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158960 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 

NIP: 796-006-98-04, Regon: 670574883    

 

reprezentowanym przez: 

1) Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu, 

2) Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy  
ul. Lubicka 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000071865 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 
507 000,00 zł 
z jednej strony 
 

a  

………………………………………………………….. 

reprezentowanym  przez: 

1) ............................................................................, 

2) ………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr 10/2020 Zamawiający 

udziela Wykonawcy zamówienia publicznego dotyczącego Kompleksowego ubezpieczenia floty 

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe: 

A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych; 

B. Ubezpieczenie autocasco; 

C. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; 
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2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 5 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 

 

Nazwa OWU 

Ubezpieczenie auto casco 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia …………………… 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia …………………….. 

 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta w przypadku zamówienia podstawowego na 12 

miesięcy - od 01 października 2020 r. do 30 września 2021r. 

Dodatkowo w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje przedłużenie umowy: 

- Prawo opcji B o kolejne 12 miesięcy tj. od 01 października 2021 r. do 30 września 2022r. 

- Prawo opcji C o kolejne 12 miesięcy tj. od 01 października 2022 r. do 30 września 2023r. 

z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia pojazdów. Umowy ubezpieczenia, których 

zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy będą obowiązywały do czasu ich 

ukończenia na warunkach niniejszej Umowy. 

Polisy ubezpieczenia objęte zamówieniem zostaną wystawiane na roczne okresy ubezpieczenia za 

wyjątkiem pojazdów do których będzie miał zastosowanie  I okres wyrównawczy. 

 

§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 

niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 

umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. Polisy 

ubezpieczeniowe będą wystawione na okresy roczne. 

 

§ 5 

ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie dokonywania przez Zamawiającego nabycia nowych pojazdów albo zbywania 

będących na jego stanie; 

2) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów; 

3) w razie konieczności doubezpieczenia kolejnych osób w zakresie ubezpieczeń następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 

4) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji oraz powstania nowych  

jednostek) mogących wystąpić u Zamawiającego, w tym zmianie zakresu wykonywanej 

działalności w szczególności miejsca jej wykonywania; 
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5) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia;  

6) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; 

7) w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, 

bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ; 

8) w której Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, niż przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ. 

2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 

1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją 

pojazdów; 

2) zmianie ilości posiadanych pojazdów w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją 

pojazdów umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek 

ubezpieczenia; 

3) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek  

i składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; 

4) zmianie ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków (zwiększenie lub zmniejszenie liczby ubezpieczonych); 

5) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

ujawnieniem się i/lb powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego  

w SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;  

6) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się 

i/lub powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego  

z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 

7) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 

zamówienia określonego w SIWZ;  

8) wydłużeniu (maksymalnie o 3 miesiące)/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz 

wyrównaniu terminów ubezpieczenia; 

9) zmianie terminów płatności składki; 

10) aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, adresu siedziby; 

11) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej w skutek  okoliczności przewidzianych niniejszą 

umową; 

12) w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć 

zastosowanych w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości; 

13) zmianie postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 

obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;  

14) zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy. 

15) zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny 

jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o 

której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty, w przypadku 

zmiany:  

a. stawki podatku od towarów i usług, 
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b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 15) powyżej każda ze stron umowy, w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić 

się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę 

kosztu poniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku stawki podatku VAT od daty jego 

zmiany. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie 

Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 

ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) 

wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 

od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji 

wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) wyrażonej 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 

treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy 

ubezpieczenia generalnego.  

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

 

§ 6 

SKŁADKI 

1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi 

 

Wartość umowy za zamówienie podstawowe i opcjonalne A, B, C łącznie za cały okres 

zamówienia  

kwota:   

słownie:   

 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………., w  tym: 
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Podstawowa wartość umowy (12 miesięcy) 

kwota:   

słownie:   

Wartość umowy wynikająca z prawa opcji A  

kwota:  

słownie:   

Wartość umowy wynikająca z prawa opcji B (dodatkowe 12 miesięcy) 

kwota:  

słownie:   

Wartość umowy wynikająca z prawa opcji C (dodatkowe 12 miesięcy) 

kwota:  

słownie:   

 

2 Wysokość składki i termin płatność składki, konto zakładu ubezpieczeń zostanie podana  

w wystawionych dokumentach  potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 

3 Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4 Składka za ubezpieczenie płatna w każdym rocznym okresie ubezpieczenia: jednorazowo, 

przelewem, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.  

5 Dodatkowe składki/płatności  w ramach prawa opcji A, prawa opcji B oraz prawa opcji C będą 

płatne w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia 

6 Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego 

7 Przy wyliczaniu składki za ubezpieczenia zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy Wykonawcy 

muszą wziąć pod uwagę faktyczny okres ubezpieczenia – nie będzie miała zastosowania składka 

minimalna i tabela frakcyjna. 

8 W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości wynikającej z prawa opcji A, prawa 

opcji B lub prawa opcji C, o której mowa w ust. 1 w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca 

nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.  

 

§ 7 

PRAWO OPCJI 

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do rozszerzenia umowy ubezpieczenia  

w zakresie obejmującym ubezpieczenie mienia opisane w §2 umowy w sposób: 

1.1 Prawo opcji A –Prawo opcji A -rozszerzenie zakresu o ubezpieczenia nowych pojazdów 

nabytych po dacie zawarcia tej umowy, na warunkach niniejszej umowy. W ujęciu 

wartościowym prawo opcji może być wykonane w zakresie oznaczonym poniższą tabelą, 

gdzie przez wysokość opcji rozumie się procent wzrostu wartości składki wymienionej w §6 
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pkt. 1 Umowy. 

Rodzaje ubezpieczeń 
Wysokość opcji 

(w stosunku do zamówienia podstawowego) 

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 
20% 

Ubezpieczenie auto casco 20% 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 20% 

Prawo opcji A może być wykorzystana w terminie realizacji zamówienia podstawowego oraz  
w terminie realizacji prawa opcji B oraz prawa opcji C. 

1.2 Prawo opcji B – przedłużenie umów/umowy o kolejne 12 miesięcy tj. na okres od 

01.10.2021r. do 30.09.2022r. w zakresie ryzyk, których dotyczy zamówienie podstawowe. 

1.3 Prawo opcji C – przedłużenie umów/umowy o kolejne 12 miesięcy tj. na okres od 

01.10.2022r. do 30.09.2023r. w zakresie ryzyk, których dotyczy zamówienie podstawowe. 

Zamawiający ma możliwość skorzystania z prawa opcji C jedynie w przypadku skorzystania 

z prawa opcji B. 

 

2. Okoliczności stosowania prawa opcji: 

2.1 Prawo opcji A – prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami 
Zamawiającego w zależności od przedmiotu ubezpieczenia i rodzaju ubezpieczenia, 
którym przedmiot ten będzie objęty w tym w związku z nabyciem pojazdów, 
modernizacją/ ulepszeniem pojazdów, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na 
Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia, ubezpieczenie dodatkowych osób w zakresie 
NNW. 

2.2 Prawo opcji B i prawo opcji C będzie realizowane po weryfikacji jakości funkcjonowania 
zamówienia podstawowego, a także po rynkowym rozeznaniu sytuacji na rynku 
ubezpieczeń.  

 
3 Zamawiający gwarantuje jedynie wykonanie zamówienia podstawowego, natomiast maksymalna 

wysokość prawa opcji A oraz B oraz C została określona w formularzu ofertowym; 

4 Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia 

opcjonalnego;  

5 Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na zawarcie ww. prawa opcji w umowie i nie będzie 

wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego  

z prawa opcji; 

6 Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji, natomiast 

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem opcji; 

7 Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu 

o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 

12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis; 

8 Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia 

opcjonalnego. 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza/ nie zamierza  powierzyć podwykonawcom następujący zakres 
usług, objętych przedmiotem zamówienia, stanowiących cześć zamówienia : 
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Nazwa podwykonawcy 
(podmiotu na rzecz którego Wykonawca, 

powierzy czynności wchodzące w zakres usług, 
objętych przedmiotem zamówienia) 

 
Zakres powierzonych czynności 

 
 

 

 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot powierzonych podwykonawcy czynności 

ubezpieczeniowych będą stanowiły czynności, które zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w szczególności zgodnie z art. 73 ust. 1 w zw. 

z art. 3 ust. 1 pkt. 27 tejże Ustawy), mogą zostać powierzone podmiotom trzecim. 

3. Wykonawca oświadcza, że kluczowe elementy zamówienia tj. m.in.  zawierania umów 

ubezpieczenia, ocena ryzyka, udzielanie ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłata odszkodowań 

nie zostały powierzone podwykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że  ponosi pełną odpowiedzialność za usługi (powierzone czynności), 
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

umowy tj. Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej 

Zamawiającemu. 

§ 10 

ZASADY WYPŁAT ODSZKODOWAŃ 

1.  Wszystkie płatności z tytułu odszkodowań  z ubezpieczeń dobrowolnych za szkody będą 

wypłacane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ 

przelewem na jego rachunek bankowy. 

2.  W przypadku nieterminowej realizacji odszkodowań z zawartej umowy ubezpieczenia z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe za czas 

opóźnienia od łącznej kwoty należnego przeterminowanego odszkodowania. Przez nieterminową 

realizację odszkodowań rozumie się przekroczenie terminów określonych w art. 817 KC. W razie 

zwłoki Zamawiający może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych KC.  

 

§ 11 
POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Wykonawca oświadcza, że materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz wszelkie informacje, 

dane i dotyczące działalności Zamawiającego i nabyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

umowy, które nie zostały uzgodnione jako przeznaczone do rozpowszechnienia, będą traktowane 

przez Wykonawcę poufnie, tzn. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak 

również po jej ustaniu, do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz podmiotów z nim 

powiązanych. 

2. Ujawnienie powyższych informacji przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe tylko 
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i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji (zdefiniowanych 

w tym paragrafie) przez swoich pracowników. 

 

§ 12 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wypełniły i będą wypełniać obowiązek informacyjny, 

przewidziany w art. 13 lub art. 14 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 

(RODO). Obowiązek zostanie spełniony wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio zostały uzyskane w celu realizacji zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

§ 13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 

siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019, poz. 381 z późn. zm.).  

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności 

wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty 

gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy oraz trzy dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Złożona oferta Wykonawcy. 

3.Tabela składek/stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów dotyczący ubezpieczeń 

komunikacyjnych – składka/stawka roczna za ubezpieczenie jednego pojazdu 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

WNIOSEK  

o udostępnienie załączników 5 - 7 do SIWZ  

 

 

Ja niżej podpisany _________________________________________________________________ 

imię i nazwisko składającego wniosek 

 

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

 

_________________________________________________________________________________ 

nazwa i siedziba Wykonawcy 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Kompleksowe ubezpieczenie floty Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego 

„RADKOM” Sp. z o.o. 

Znak sprawy: 10/2020 

 

niniejszym zwracam się z prośbą o udostępnienie treści załączników od 5 - 7 do SIWZ. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania poufnego charakteru uzyskanych informacji służących 

przygotowaniu oferty ubezpieczenia. Zobowiązuję się do dołożenia właściwych starań w celu 

zabezpieczenia informacji przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób 

trzecich, a także zobowiązuję się do niewykorzystywania informacji zawartych w załącznikach  

nr od 5 do 7 do SIWZ w celach innych niż przygotowanie oferty. 

 

Do wniosku załączam pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________   _____________________________ 
miejscowość, data     podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 


