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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/  
Adres do korespondencji: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM”  Sp. z o.o. 
ul. Witosa 94, 26-600 Radom. 
 

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 mienia i odpowiedzialności 

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

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5, 5A, 5B 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 3 - 10 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 

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

nr 3 -10 – wzór wniosku – Załącznik nr 11. 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. 

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. 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie dzieli się na poniższe dwie części: 

Część I – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  

A. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - podstawowa; 

B. ubezpieczenia mienia od kradzieży  z włamaniem i rabunku; 

C. ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia;  

D. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 

E. ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych; 

F. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk; 

G. ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii. 

 

Część II – Ubezpieczenia mienia 

A. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

– rozszerzenie ubezpieczenia o limit A;  

 

2. Opis Części I zamówienia zawiera załącznik nr 5, 5A do SIWZ.  

3. Opis Części II zamówienia zawiera załącznik nr 5, 5B do SIWZ.  

4. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. 

5. Wykonawca może złożyć na jedną lub dwie części zamówienia. 

6. Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone 

temu samemu Wykonawcy.  

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 – przedłużenie umów/umowy o kolejne 12 miesięcy tj. na okres od 12.01.2023r. 

do 11.01.2024r. w zakresie ryzyk, których dotyczy zamówienie podstawowe. 

 

2. Okoliczności stosowania prawa opcji: 

2.1 Prawo opcji A będzie realizowane po weryfikacji realizacji umowy w ramach zamówienia 

podstawowego. Wpływ na podjęcie decyzji o powierzeniu realizacji prawa opcji będzie 

uzależniony od sytuacji rynkowej oraz możliwości sfinansowania zamówienia przez 

Zamawiającego.  

 
3. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji A będą zgłaszane w trakcie 

obowiązywania umowy ubezpieczenia na warunkach  określonych w  SIWZ oraz w 

stawkach/składkach określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, będącym 
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załącznikiem nr 3 do SIWZ. Ceny/stawki świadczenia usług w ramach prawa opcji A 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 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. 
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:   

CZĘŚCI I, II ZAMÓWIENIA 

- zamówienie podstawowe – 24 miesiące - od 12 stycznia 2021 r. do 11 stycznia 2023r. 

Dodatkowo w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje przedłużenie umowy: 

- Prawo opcji A o kolejne 12 miesięcy tj. od 12 stycznia 2023 r. do 11 stycznia 2024r. 

 

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 dla danej części zamówienia 

niezależnie. 

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; 
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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. 

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 
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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 

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 dla danej części 

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. 
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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.   

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: 
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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 

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 
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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. 

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 

mailto:przetargi@radkom.com.pl
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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. 

 

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. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@radkom.com.pl
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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. 

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: 

CZĘŚĆ I – 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100); 
CZĘŚĆ II – 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 

http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/
mailto:m.faryna@radkom.com.pl
mailto:maciej.kowalczyk@np.com.pl
mailto:beata.choscinska@np.com.pl
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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 MIENIA I 
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO  „RADKOM” 
SP. Z O.O.  - znak sprawy 13/2020, oraz której części dotyczy wadium.  

 
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej, niż jedną część, zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę 
wadiami oddzielnie na każdą składaną część. 
 
Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego 
IBAN: PL 63 1240 3259 1111 0000 2989 7544 
BIC/SWIFT: PKOPPLPW 

 
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,  

                                                
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/
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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  
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 lub 3A 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. 
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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 14.10.2020r. do godziny 10:15.  

3. Otwarcie ofert: w dniu 14.10.2020r. 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 na daną część zamówienia w PLN, w formularzu oferty, którego wzór 

stanowi dla części I załącznik nr 3 do SIWZ, i/lub dla części II załącznik 3A 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 dla części I zamówienia, załącznik nr 4A – wzór umowy dla 

części II zamówienia). 

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. 

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

 
Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert. 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 

 

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI 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 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 80% x 100 + Wf 

                    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,  

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

Wf   - ilość punktów za warunki fakultatywne ubezpieczenia 

 
Fakultatywne warunki ubezpieczenia podkryteria: 

 ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych                                      - 13% 
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 ubezpieczenie od  kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku                  -  3% 

 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej                                                      -  4% 

 

Wf =(Xa x 13%) + (Xb x 3%) + (Xc x 4%) = max 20 pkt 
 

Przy  czym: 

Xa – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Xb – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku  

Xc –ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

 

3. Kryterium „Cena za zamówienie podstawowe oraz prawo opcji A” rozpatrywane będzie na podstawie 
ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego oraz prawo opcji A podanej przez 
Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Wykonawca, który przedstawi w Formularzu ofertowym 
najniższą cenę za wykonanie zamówienia podstawowego oraz prawo opcji A 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. 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
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 100% 

 

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

w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru: 

 

                           Cn 

P= ––––– x 100% 

                            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,  

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

 

3. Kryterium „Cena za zamówienie podstawowe oraz prawo opcji A” rozpatrywane będzie na 
podstawie ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego oraz prawo opcji A podanej 
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Wykonawca, który przedstawi w Formularzu 
ofertowym najniższą cenę za wykonanie zamówienia podstawowego oraz prawo opcji A za cały 
termin realizacji zamówienia otrzyma 100 pkt. 

4. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę Wykonawcy z najniższą ceną która uzyska 

najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 
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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 dla danej części zamówienia 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. 

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- cześć I załącznik 4A do SIWZ – 

część II). 

 
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 

mailto:iod@radkom.com.pl
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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; 

 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 postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp  

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej  
lub państwa członkowskiego.  
 

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.).  



KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEGO „RADKOM” Sp. z o.o. 

19 

 

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.  

 
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 CZĘŚĆ I; 

Załącznik nr 3A - Formularz ofertowy CZĘŚĆ II; 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy CZĘŚĆ I; 

Załącznik nr 4A – Wzór umowy CZĘŚĆ II;  

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia wspólne dla CZĘŚĆ I i CZĘŚCI II; 

Załącznik nr 5A – Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I;  

Załącznik nr 5B – Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II;  

Załącznik nr 6 – Wykaz mienia według lokalizacji; 

Załącznik nr 7 – Wykaz budynków według wartości; 

Załącznik nr 8 – Opis konstrukcji budynków oraz zastosowanych  zabezpieczeń przeciwpożarowych  

i przeciwkradzieżowych; 

Załącznik nr 9 – Wykaz sprzętu elektronicznego; 

Załącznik nr 10 – Informacje o Zamawiającym; 

Załącznik nr 11 – Wniosek o udostępnienie załączników 5-10. 
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