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§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Nazwa:   Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP 

NIP:   7010271052 

Adres:   ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

Strona internetowa: www.co.kprp.pl  

Numer telefonu: + 48 22 695 21 30 

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 -16.15 

§ 2. Nazwa oraz adres Pełnomocnika Zamawiającego. 

Nazwa:   Prospector Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. 

NIP:    5211239462 

Adres:    ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa 

Strona internetowa: www.prospector.com.pl 

Numer telefonu: + 48 22 822 18 06 

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30 

§ 3. Oznaczenie postępowania. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: PN/UK/2019-01/MW. 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Pełnomocnikiem Zamawiającego powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

§ 4. Podstawa prawna oraz tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej poniżej progów określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

§ 5. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia ubezpieczenie floty pojazdów oraz jednostek 

pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP. 

1.1. Część I – ubezpieczenie floty pojazdów Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP. 

1.1.1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (OC ppm), 

1.1.2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu 

zagranicznym, Zielona Karta (ZK), 

1.1.3. ubezpieczenie Auto Casco (AC), 

1.1.4. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 

1.1.5. ubezpieczenie pomocy w podróży Assistance (ASS). 

1.2. Część II – ubezpieczenie jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP. 

1.2.1. ubezpieczenie jednostek pływających od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, 

1.2.2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem 

jednostek pływających (w tym OC członków załogi),  

1.2.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi, 
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1.2.4. ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi. 

2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego 

dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych, terminów wykonania 

określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia. 

3. Miejsce realizacji usług: 

3.1. Cześć I: Usługa realizowana będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów 

Europy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.  

3.2. Cześć II: Usługa realizowana będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na polskich 

wodach terytorialnych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zamawiający, zgodnie z art. 8 ust. 2a w związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp:  

4.1. w części I zamówienia udostępni Formularz cenowy (Załącznik nr 10 do SIWZ), Wykaz pojazdów 

Zamawiającego (Załącznik nr 12 do SIWZ) oraz Informację o wypłaconych odszkodowaniach 

(Załącznik nr 14 do SIWZ)  

4.2. w części II zamówienia udostępni Formularz cenowy (Załącznik nr 11), Wykaz jednostek 

pływających Zamawiającego (Załącznik nr 13 do SIWZ) oraz Informację o wypłaconych 

odszkodowaniach (Załącznik nr  15 do SIWZ). 

na wniosek Wykonawców ubiegających się o zamówienie przesłany na adres:  

m.wisniewska@prospector.com.pl  

Wniosek musi być podpisany przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub posiadające 

pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy). Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 16 do SIWZ. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie wykazu pojazdów oraz formularza 

cenowego, o których mowa w pkt 4.1. powyżej oraz wykazu jednostek pływających i formularza 

cenowego, o których mowa w pkt 4.2 powyżej - do upływu terminu składania ofert. Zamawiający 

zaleca, aby Wykonawcy zwracali się do Zamawiającego o przekazanie ww. dokumentów 

niezwłocznie po publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ. 

Dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy w formie zaszyfrowanego pliku za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Wykonawcę. Hasło do rozszyfrowania pliku zostanie 

przekazane Wykonawcy telefonicznie na uzgodniony numer telefonu. 

Wraz z wnioskiem Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przekazane 

dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. powyżej – zawierające informacje poufne 

i newralgiczne z punktu widzenia Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – zostaną 

wykorzystane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu złożenia oferty lub realizacji zamówienia 

oraz Wykonawca niezwłocznie po osiągnięciu powyższego celu usunie (skasuje/zniszczy) w sposób 

nieodwracalny wszystkie kopie ww. wykazów oraz formularzy cenowych, jak również nie będzie 

przekazywał go podmiotom trzecim, a u Wykonawcy dostęp do tych wykazów oraz formularzy 

cenowych będą miały wyłącznie osoby zaangażowane do przygotowania oferty lub realizacji 

zamówienia.  

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do udzielania przez Zamawiającego odpowiedzi 

na ewentualne pytania dotyczące treści dokumentów, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2., jeżeli będą 
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one zawierały informacje poufne i newralgiczne. Odpowiedzi te zostaną przekazane bezpośrednio 

wszystkim Wykonawcom, którym zostały przekazane dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. 

(jak również złożyli wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami o zachowaniu w poufności ww. 

dokumentów). Wykonawcy, którzy złożą wnioski o udostępnienie dokumentów opisanych w pkt 

4.1. i 4.2. powyżej, po udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące ww. 

dokumentów, otrzymają te odpowiedzi wraz z ww. dokumentami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. 

6. Osoby wykonujące zamówienie. 

6.1. Wykonawca wyznaczy 2 osoby realizujące przedmiot zamówienia (w tym jedną osobę do 

likwidacji szkód), które będą reprezentować Wykonawcę co najmniej w godzinach 9 – 15 w dni 

robocze. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od 

poniedziałku do piątku, za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w 

art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

6.2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wyznaczone do obsługi Umowy (o których mowa w pkt 

6.1. powyżej) będą w okresie wykonywania Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

917, z późn. zm.), dalej: „Pracownicy realizujący zamówienie”. 

7. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 

� 66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe  

7.1. dla Części I (wybrane): 

� 66516100-1 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 

� 66512100-3 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

� 66514110-0 – usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 

7.2. dla Części II (wybrane): 

� 66516300-3 – usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej 

� 66512100-3 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

� 66514150-2 – usługi ubezpieczenia statków 

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 

liczbę części. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7 ustawy 

Pzp. 

11. Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o 

części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w ofercie informacji o części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jest rozumiane przez 

Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.  

12. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania umowy podwykonawcom w zakresie 

udzielania ochrony ubezpieczeniowej.  

13. W sytuacji, w której wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
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części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dodatkowo podał w Formularzu oferty 

nazwy (firmy) tych podwykonawców oraz części zamówienia, które będą im powierzone. 

§ 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

1. Część I zamówienia – 20.06.2019 do 19.06.2021 r. 

2. Część II zamówienia – 09.07.2019 do 08.07.2021 r.   

§ 7. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 

24 ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być 

podstaw do wykluczenia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, tj. posiadają zezwolenie lub inny dokument właściwego organu na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których 

dotyczy przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenia 

właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2019 r. poz. 381, 

z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy 

przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca 

prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia we wszystkich 

grupach ryzyk. 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawców 

musi spełniać warunki określone w pkt. 2.1 powyżej. 

§ 8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania 

braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 6 i 7 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 

stanowić odpowiednio wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których 

mowa w ust. 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

3. 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.  
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Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

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

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

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

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

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wówczas 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów: 

5.1. Zezwolenia lub innego dokumentu właściwego organu potwierdzającego możliwość 

prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których 

dotyczy przedmiot zamówienia, na który składa ofertę. 

5.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – 

chyba, że Wykonawca złoży Oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do 

SIWZ a Zamawiający będzie w stanie samodzielnie pobrać dane z ogólnodostępnej i bezpłatnej 

bazy danych. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów wymienionych w pkt 5.2 powyżej składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości — wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

pkt 6. powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem albo przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby — wystawione z odpowiednią datą 

wymaganą dla tych dokumentów. Termin określony w pkt 6. powyżej stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wymaganych SIWZ oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.1, 5.2. powyżej (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 

1 i 3 ustawy Pzp) w przypadkach wskazanych w pkt 9 oraz pkt 10. poniżej. 

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

mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.), w formie elektronicznej pod określonymi 
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adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jednakże w przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 

i § 7 ww. rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

11. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 

należy dołączyć do oferty. 

12. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.).  

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w § 8 pkt 1 SIWZ, oświadczeń lub 

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

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

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

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

§ 9. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w § 8 pkt 1. SIWZ. 
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5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

aby z zobowiązania o którym mowa w pkt 2 powyżej lub z innych dodatkowo złożonych 

dokumentów, wynikał w szczególności:  

5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 

podać firmy podwykonawców. 

§ 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w § 8 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Zamawiający przewidział 

wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się sygnaturą 

postępowania określoną w SIWZ. 

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych 

jest Pani Małgorzata Wiśniewska, tel. + 48 22 822 18 06, e-mail: m.wisniewska@prospector.com.pl  

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

winny być składane na adres: Prospector Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., ul. Trojańska 7, 02-261 

Warszawa. 

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

elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: m.wisniewska@prospector.com.pl  

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ drogą elektroniczną na 

adres e-mail: m.wisniewska@prospector.com.pl  

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

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

jednak nie później niż wynika to z art. 38 ust. 1 ustawy PZP. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
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wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, z zastrzeżeniem § 5 

ust. 4 niniejszej SIWZ. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 8 powyżej. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

§ 11. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

§ 12. Termin związania ofertą. 

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

się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

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

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

§ 13. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w formie 

pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenia wymienione w § 8 ust. 1 SIWZ; 

2) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie: Pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik 

może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to 

wraz ze złożeniem oferty w Oświadczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do 

SIWZ; 

5. W Załączniku nr 3 do SIWZ Wykonawca podaje zsumowaną cenę ofertową brutto za realizację 

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

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

7. Formularz oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów podpisuje osoba 

upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8. Zamawiający uznaje za ważny podpis złożony własnoręcznie, z którego można odczytać imię 

i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny podpis jest nieczytelny lub nie zawiera imienia 

i nazwiska musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

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

10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia, zawierającą jedną, 

jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na jedną część zamówienia 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

13. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 19 i 20 poniżej, a cała oferta wraz z załącznikami była w 

trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną 

dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

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

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

15. Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, w nieprzejrzystej 

kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej 

jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej na: 

„Prospector Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. 

ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa” 

i oznaczonej: 

Oferta w przetargu nieograniczonym na 

„USŁUGĘ UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW ORAZ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH  

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP  

Część I: Ubezpieczenie floty pojazdów, Część II: Ubezpieczenie jednostek pływających”*  

[PN/UK/2019-01/MW] -  

nie otwierać przed godziną 12:00 dnia 27 maja 2019 roku. 

 

*W przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia, prosimy o wpisanie nazwy tylko tej części.   

Na kopercie należy podać dane Wykonawcy (nazwę, adres, nr telefonu). 

 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
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17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

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

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), 

jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

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

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

19. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

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

odtajnieniem. 

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

z ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub uzupełnienia, dokumenty, dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca 

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

przedsiębiorstwa. 

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

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

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

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

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

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

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

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

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące 

treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert 

w trybie przewidzianym w § 10 SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert. 
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§ 14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, Prospector Grupa Konsultingowa 

Sp. z o.o. przy ul. Trojańskiej 7, w sekretariacie (pokój nr 011), w terminie do dnia 27 maja 2019 

roku do godz. 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w § 13 SIWZ. 

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

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

3. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w § 14 ust. 1 SIWZ, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do 

wniesienia odwołania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, przy ul. Trojańskiej 7 

w Warszawie w dniu 27 maja 2019 roku godz. 12:00. Wykonawcy zainteresowani uczestniczeniem 

w otwarciu ofert proszeni są o zgłoszenie się do Sekretariatu (pok. nr 011). 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego 

(www.prospector.com.pl) oraz Zamawiającego (www.co.kprp.pl) zostaną zamieszczone informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

§ 15. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ ceny ofertowej brutto za realizację 

zamówienia dla danej części zamówienia, obliczoną zgodnie z Formularzami cenowymi dla 

poszczególnych części zamówienia (załączniki nr 10 i 11 do SIWZ).  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym również wszelkie opłaty i podatki oraz wszystkie inne elementy niezbędne do 

realizacji umowy, w tym ryzyka związane z wykonaniem zamówienia. 

3. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia do drugiej cyfry po przecinku – gdy trzecia cyfra po przecinku poniżej 5 należy 

końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić drugą cyfrę po przecinku w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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 zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
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usługi, której realizacja będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

7. Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem 

składania ofert. 

§ 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

1.1. OPIS KRYTERIÓW DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – Ubezpieczenie floty pojazdów 

Nr kryterium Opis kryterium oceny 

Liczba 

punktów do 

zdobycia 

I „Cena” (razem składka za dwa lata) – waga 60% 60 

II „Postanowienia fakultatywne” – waga 40% 40 

Nr warunku 

fakultatywnego 
W ramach postanowień fakultatywnych występuje następujący podział punktów: 

a) 

„Warunek fakultatywny nr 1” – próg szkody całkowitej 

(80% wartości pojazdu – 5 punktów) 

(85% wartości pojazdu – 10 punktów) 

10 

b) 

„Warunek fakultatywny nr 2” – naprawa pojazdu w przypadku szkody 

całkowitej 

(2 szkody w ciągu każdego rocznego okresu obowiązywania umowy generalnej 

– 5 punktów) 

(3 szkody w ciągu każdego rocznego okresu obowiązywania umowy generalnej 

– 10 punktów) 

10 

c) 
„Warunek fakultatywny nr 3” – wydłużony okres wynajmu 

 pojazdu zastępczego (14 dni) 
10 

d) 

„Warunek fakultatywny nr 4” – uproszczona likwidacja szkód 

 do 7 500 zł – 3 punkty 

do 10 000 zł – 5 punktów 

5 

e) 

„Warunek fakultatywny nr 5” – naprawa konieczna za granicą 

Do 3 000 euro – 3 punkty 

Do 3 500 euro – 5 punktów 

5 

Oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

Punkty będą przyznawane ocenianym ofertom na zasadach określonych poniżej. 

1) Kryterium I – „Cena” – 60% 

W kryterium ceny oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Zamawiający oceni ceny wskazane 

przez Wykonawców w formularzu oferty. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie 

dokonane na podstawie poniższego wzoru: 

 

gdzie: 

Cmin- najniższa cena brutto wśród wszystkich ofert 

Cb- cena brutto badanej oferty 

C =
����

��
× 60 
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C – liczba przyznanych punktów 

2) Kryterium II – „Postanowienia fakultatywne” – waga kryterium 40%, przy czym punkty będą 

przyznawane na zasadach określonych poniżej: 

a) „Warunek fakultatywny nr 1 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 10 punktów.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty - 

na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego pola 

w formularzu oferty wyrazi zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 5 lub 10 

punktów. 

5 punktów przyznawanych jest w sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza możliwość zakwalifikowania 

szkody jako szkody całkowitej przy progu wynoszącym 80% na zasadach określonych w punkcie 

9.9.2. opisu przedmiotu zamówienia. 

10 punktów przyznawanych jest w sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza możliwość zakwalifikowania 

szkody jako szkody całkowitej przy progu wynoszącym 85% na zasadach określonych w punkcie 

9.9.3. opisu przedmiotu zamówienia. 

b) „Warunek fakultatywny nr 2” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 10 punktów.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty. 

W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego pola w formularzu oferty wyrazi 

zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma odpowiednio 5 lub 10 punktów. 

5 punktów przyznawane są w sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

dwóch napraw na zasadach określonych w punkcie 9.12.2. opisu przedmiotu zamówienia. 

10 punktów przyznane zostanie Wykonawcy, który dopuszcza możliwość przeprowadzenia trzech 

napraw na zasadach określonych w punkcie 9.12.3. opisu przedmiotu zamówienia. 

c) „Warunek fakultatywny nr 3” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia– 10 punktów.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty - 

na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego pola 

w formularzu oferty wyrazi zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 10 punktów. 

d) „Warunek fakultatywny nr 4” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia– 5 punktów. 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty 

– na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego 

pola w formularzu oferty wyrazi zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 

odpowiednio 3 lub 5 punktów. 

3 punkty przyznawane są w sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

naprawy na zasadzie uproszczone likwidacji szkód do kwoty 7 500 zł 

5 punktów przyznawanych jest w sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

naprawy na zasadzie uproszczonej likwidacji szkód do kwoty 10 000 zł 

e) „Warunek fakultatywny nr 5” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia– 5 punktów. 
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Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty 

– na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego 

pola w formularzu oferty wyrazi zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 

odpowiednio 3 lub 5 punktów. 

3 punkty przyznawane są w sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

naprawy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego kontynuowania jazdy poza granicami RP do kwoty 

3 000 euro 

5 punktów przyznawanych jest w sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

naprawy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego kontynuowania jazdy poza granicami RP do kwoty 

3 000 euro 

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

Spkt = k1+k2  

gdzie: 

Spkt – suma punktów, 

k1 – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 

k2 – łączne punkty uzyskane w kryterium „Postanowienia fakultatywne”. 

 

1.2. OPIS KRYTERIÓW DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA – Ubezpieczenie jednostek pływających 

Nr kryterium Kryterium oceny 

Liczba 

punktów do 

zdobycia 

I „Cena” (razem składka za dwa lata) – waga 60% 60 

II „Postanowienia fakultatywne” – waga 40% 40 

Nr warunku 

fakultatywnego 
W ramach postanowień fakultatywnych występuje następujący podział punktów: 

a) 

„Warunek fakultatywny nr 1” – podwyższenie odpowiedzialności za szkody 

przepięciowe w ubezpieczeniu casco jednostek pływających do pełnych sum 

ubezpieczenia 

9 

b) 
„Warunek fakultatywny nr 2” – nieredukcyjna suma gwarancyjna w 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
10 

c) „Warunek fakultatywny nr 3” – klauzula terminu zgłaszania szkód (21 dni) 3 

d) „Warunek fakultatywny nr 4” – klauzula terminu oględzin (3 dni) 4 

e) „Warunek fakultatywny nr 5” – klauzula zastąpienia/odbudowy 7 

f) „Warunek fakultatywny nr 6” – klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 7 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów ze wszystkich 

kryteriów (max 100 punktów). 

Zasady i sposób oceny ofert według kryteriów  

1) Kryterium I - „Cena” – waga 60% 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium – 60 punktów. 
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Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego 

wzoru: 

 

gdzie: 

Cmin- najniższa cena brutto wśród wszystkich ofert 

Cb- cena brutto badanej oferty 

C – liczba przyznanych punktów 

2) Kryterium II - „Postanowienia fakultatywne” – waga 40%, przy czym punkty będą przyznawane na 

zasadach określonych poniżej: 

a) „Warunek fakultatywny nr 1” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia– 9 punktów.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty - na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego pola 

w formularzu oferty wyrazi zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 9 punktów. 

b)  „Warunek fakultatywny nr 2” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia– 10 punktów.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty. 

W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego pola w formularzu oferty wyrazi zgodę 

na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 10 punktów. 

c) „Warunek fakultatywny nr 3” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia– 3 punkty.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty - na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego pola 

w formularzu oferty wyrazi zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 3 punkty. 

d)  „Warunek fakultatywny nr 4” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium – 4 punkty. 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty – na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego pola 

w formularzu oferty wyrazi zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 4 punkty. 

e) „Warunek fakultatywny nr 5” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia– 7 punktów. 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty – na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego pola 

w formularzu oferty wyrazi zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 7 punktów. 

f) „Warunek fakultatywny nr 6” 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia– 7 punktów. 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w formularzu oferty – na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca poprzez zaznaczenie stosownego pola 

w formularzu oferty wyrazi zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego otrzyma 7 punktów. 

C =
����

��

× 60 
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4) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

Spkt = k1+k2 

gdzie: 

Spkt – suma punktów, 

k1 – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 

k2 – łączne punkty uzyskane w kryterium „Postanowienia fakultatywne”. 

2. Oceniana oferta w danej części zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za 

najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą ilość 

punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 

ofertę z niższą ceną. 

3. W każdym z kryteriów ocena punktowa będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru dla danej części zamówienia, na którą 

Wykonawca składał ofertę. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

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

§ 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje 

niezbędne do wypełnienia treści umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

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

z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 

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

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

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

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

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

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. O terminie na przedłożenie powyższych dokumentów Wykonawca zostanie powiadomiony przez 

Zamawiającego odrębnym pismem. 

§ 18. Wzór umowy. 
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Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ. 

§ 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

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

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

przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak 

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

11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

§ 20. Procedura odwrócona  

1. Zamawiający przewiduje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie 

mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

§ 21. Lista załączników 

Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia – Część I – ubezpieczenie floty pojazdów, 

Załącznik nr 2 –  Opis przedmiotu zamówienia – Część II – ubezpieczenie jednostek pływających, 

Załącznik nr 3 –  Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 4 –  Wzór umowy do Części I – ubezpieczenie floty pojazdów 

Załącznik nr 5–  Wzór umowy do Części II – ubezpieczenie jednostek pływających 

Załącznik nr 6 –  Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 7 –  Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie fakultatywne 

Załącznik nr 9 –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 10 –  Formularz cenowy do Części I 

Załącznik nr 11 –  Formularz cenowy do Części II 

Załącznik nr 12 –  Wykaz pojazdów 

Załącznik nr 13 –  Wykaz jednostek pływających 

Załącznik nr 14 - Informacja o wypłaconych odszkodowaniach – do Części I zamówienia. 

Załącznik nr 15 - Informacja o wypłaconych odszkodowaniach – do Części II zamówienia. 

Załącznik nr 16 - Wniosek Wykonawcy o udostępnienie utajnionych dokumentów, tj. załączników nr 10 

– 15. 

Załącznik nr 17- Wzór – zobowiązanie podmiotów trzecich. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

1. Zamawiający/Ubezpieczający: 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 00 – 902 Warszawa, ul. Wiejska 10 

– zwana dalej „Zamawiającym” lub „COKPRP”. 

Sformułowanie „Zamawiający”, które pojawia się w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, może 

być stosowane zamiennie z „Ubezpieczającym”. 

2. Postanowienia ogólne: 

2.1. Opisany poniżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym. Jeżeli w oferowanych 

ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego niż 

określone w SIWZ i nie zostanie wyraźnie zastrzeżone przez Wykonawcę, że nie będą one mieć 

zastosowania, to zostają automatycznie włączone do ubezpieczenia. W sprawach 

nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. 

2.2. W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne inne franszyzy ani udziały własne za 

wyjątkiem określonych w SIWZ. 

2.3. Ilekroć w ogólnych warunkach ubezpieczenia mowa jest o nie ponoszeniu odpowiedzialności przez 

Ubezpieczyciela w związku ze szkodą, która została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 

ustala się do celów umowy ubezpieczenia, że osobami tymi są wyłącznie: Dyrektor CO KPRP. 

2.4. Jakiekolwiek niezamierzone błędy lub opuszczenia Zamawiającego w dokumentacji, zgłoszeniach 

lub realizacji obowiązków wynikających z umowy nie ograniczą praw Zamawiającego wynikających 

z umowy, jeśli taki błąd lub opuszczenie zostaną sprostowane lub naprawione niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia lub od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o ich zaistnieniu (w tym powzięcia wiadomości do Wykonawcy). 

2.5. Zamawiający określił również zakres fakultatywny. Są to dodatkowe elementy rozszerzające 

ochronę ubezpieczeniową, których zaoferowanie przez Wykonawcę nie jest obowiązkowe, ale 

podlega ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi SIWZ. 

2.6. Wykonawca wyznaczy 2 osoby realizujące przedmiot zamówienia (w tym jedną osobę do 

likwidacji szkód), które będą reprezentować Wykonawcę w godzinach 9 – 15) w dni robocze. 

Ilekroć w SIWZ jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do 

piątku, za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 ustawy z dnia 

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

3. Przedmiot ubezpieczenia: 

3.1. Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego do ubezpieczenia 

pojazdy stanowiące własność Zamawiającego. W przypadku wejścia w posiadanie lub zaprzestania 

posiadania, w tym odpowiednio zakupu lub sprzedaży/przekazania pojazdów w trakcie trwania 

umowy, nastąpi uaktualnienie wykazu.  
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3.2. Przez pojęcie „pojazdy” rozumie się każdy środek transportu przeznaczony do poruszania się po 

drodze lub poza drogą oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, niezależnie od 

rodzaju napędu i układu jezdnego, w rozumieniu ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w tym pojazd 

silnikowy (w tym elektryczny), samochodowy, samochód osobowy, ciężarowy, ciężarowo-

osobowy i uprzywilejowany, autobus, pojazd wolnobieżny, czterokołowiec, ciągnik rolniczy, 

przyczepę, i naczepę, a także każdy inny pojazd napędzany umieszczonym w nim silnikiem 

zasilanym z własnego źródła energii (np. pojazd elektryczny typu melex), wraz ze specjalistyczną 

zabudową (np. izotermiczną lub typu kino/wystawa/biblioteka). 

3.3. Część floty pojazdów posiada wyrównane okresy ubezpieczenia w ryzykach dobrowolnych, a także 

w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  

3.4. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, przyjmie do ubezpieczenia na tych samych warunkach, 

za opłatą dodatkowej składki zgodnej z ustaloną w umowie taryfą stawek i składek, również inne 

pojazdy, w których posiadanie wejdzie Zamawiający w trakcie trwania umowy. 

4. Zakres ubezpieczenia: 

4.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

aktualnie: ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 473, z późn. zm.) (OC). 

4.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie krajów objętych Systemem Zielonej Karty 

(ZK). 

4.3. Ubezpieczenie autocasco, obejmujące ochroną szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub 

utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, powstałe w następstwie wszelkich zdarzeń 

niezależnych od woli Zamawiającego lub osoby korzystającej z pojazdu, z zastrzeżeniem wyłączeń 

określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (AC) oraz z uwzględnieniem oczekiwań 

Zamawiającego zawartych w niniejszym OPZ. 

4.3.1. Zakres terytorialny: RP i Europa, chyba że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują szerszy 

zakres terytorialny. 

4.3.2. Dopuszczalny jest ograniczony zakres ochrony AC, tj. z wyłączeniem szkód powstałych na 

skutek kradzieży pojazdu lub jego części lub wyposażenia na terytorium krajów Europy 

Wschodniej, tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, jednak na wniosek Zamawiającego 

zakres będzie każdorazowo rozszerzany na czas wyjazdu do tych krajów, za opłatą 

dodatkowej składki. 

4.3.3. Zakres ochrony w szczególności musi obejmować szkody: 

a) powstałe wskutek zdarzeń, takich jak: nagłe działanie siły mechanicznej w momencie 

zetknięcia się pojazdu z podłożem, innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub 

przedmiotami (między innymi budynki, budowle, drzewa, itp.) pochodzącymi z zewnątrz 

pojazdu, działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub 

wewnątrz pojazdu, działanie osób trzecich, pożar, wybuch, osmalenie z zewnątrz lub 

wewnątrz pojazdu, uderzenie pioruna (także pośrednie), huragan, wiatr, opad atmosferyczny, 

powódź, zalanie, zatopienie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi i inne siły 

przyrody, działanie zwierząt, uszkodzenie przez osoby trzecie, użycie pojazdu podczas akcji 
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ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, kradzież (kradzież pojazdu, jego części lub 

wyposażenia, albo uszkodzenie pojazdu w wyniku jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia 

lub kradzieży lub próby kradzieży), rabunek. 

b) powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej pochodzącej z wewnątrz pojazdu, np. 

uderzenie głową lub przewożonym przedmiotem w szybę, 

c) powstałe wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu, 

d) powstałe w trakcie kierowania pojazdem przez osobę, która znajdowała się w stanie po 

użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w 

rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Wykonawca zachowuje prawo regresu 

do kierującego pojazdem, który jest sprawcą szkody; Wykonawca może ograniczyć ilość 

takich szkód do 1 w trakcie roku polisowego, 

e) powstałe w momencie, gdy osoba kierująca pojazdem nie posiadała wymaganych prawem 

uprawnień do kierowania pojazdem i jego obsługi, o ile Zamawiający nie posiadał na ten 

temat wiedzy, 

f) powstałe w momencie, gdy osoba kierująca pojazdem nie posiadała wymaganych prawem 

aktualnych badań lekarskich lub badań psychologicznych. Brak wskazanych badań nie może 

być podstawą do odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, 

g) powstałe w sytuacji, jeżeli po zaistnieniu szkody kierujący pojazdem oddalił się z miejsca 

zdarzenia, mimo spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu 

zdarzenia, 

h) powstałe na skutek złamania przepisów ruchu drogowego, w tym np. nieprzestrzegania 

znaku stop, przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierującego,  

i) powstałe w następstwie użycia pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem 

popełnienia przestępstwa, na które Zamawiający nie miał wpływu, 

j) powstałe podczas jazdy pojazdów w kolumnach 

k) polegające na zatarciu silnika, na skutek uszkodzenia mechanicznego miski olejowej lub 

turbosprężarki, które nastąpiło w wyniku działania czynnika zewnętrznego, np. uderzenia 

miską lub turbosprężarką o podłoże, 

l) powstałe w innych okolicznościach niż podane w zgłoszeniu szkody, jeżeli odmienne 

okoliczności zostały podane w wyniku pomyłki, bez zamiaru celowego wprowadzenia 

Wykonawcy w błąd, 

m) powstałe w wyniku wad konstrukcyjnych, awarii pojazdu i szkód eksploatacyjnych, w tym 

m.in. zwarcia instalacji elektrycznej, przegrzania silnika, zużycia podzespołów pojazdu, itd., 

nieobjętych zakresem ubezpieczenia, jeżeli w wyniku powyższych przyczyn powstały szkody 

następcze w ubezpieczonym mieniu i nie będące przedmiotem odrębnego wyłączenia, 

polegające na częściowym lub całkowitym uszkodzeniu pojazdu, w tym m.in. uszkodzenie 

pojazdu na skutek kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, pożar pojazdu, itd. W takiej 

sytuacji Wykonawca dokona pomniejszenia odszkodowania tylko o kwotę wynikającą z 

usunięcia wady konstrukcyjnej, awarii i szkody eksploatacyjnej, powodującej szkodę, 

wypłacając odszkodowanie za pozostałe uszkodzenia pojazdu, 
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n) powstałe na skutek przegryzienia przewodów przez zwierzęta, jak również na skutek 

przedostania się zwierząt do wnętrza lub mechanizmów pojazdu, 

o) polegające na kradzieży pojazdu rozumianej jako zabranie w celu przywłaszczenia cudzego 

pojazdu, jego części trwale zamontowanych lub wyposażenia, przez osobę nieuprawnioną do 

korzystania lub rozporządzania tym pojazdem, obejmujące działanie sprawcy o znamionach 

określonych w polskim Kodeksie Karnym, tj. kradzież zwykłą (art. 278), kradzież z włamaniem 

(art. 279), rozbój (art. 280), kradzież rozbójniczą (art. 281), wymuszenie rozbójnicze (art. 

282), 

p) powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych, 

nie był zarejestrowany w RP lub nie posiadał ważnego dowodu rejestracyjnego, a także 

w sytuacji, gdy nie posiadał homologacji i nie był dopuszczony do ruchu, chyba że miało to 

wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody, wtedy odszkodowanie zostanie pomniejszone 

w takim stopniu, w jakim miało to wpływ, 

q) powstałe w trakcie lub na skutek wykonywania naprawy lub konserwacji pojazdu, w czasie, 

gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym, konserwacyjnym, myjni, podczas prób 

technicznych, podczas jazdy pojazdem, m.in. przed lub po naprawie dokonywanej przez 

pracowników takiego zakładu, 

r) powstałe we wnętrzu pojazdu wskutek zalania przez opady deszczu lub przejazdu przez 

zbiornik wodny, podczas gdy ciecz dostanie się do wnętrza pojazdu przez otwarte lub 

uchylone szyby lub szyberdach, 

s) powstałe wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod wiadukt lub most oraz wskutek 

wjechania za wysokim pojazdem do parkingu podziemnego (w przypadku zarówno 

nienależytego jak i należytego oznakowania, oraz także w przypadku braku oznakowania 

wysokości przeszkody), 

t) powstałe na skutek uderzenia pokrywy komory silnika powodującego uszkodzenie lub 

zniszczenie części pojazdu (w szczególności szyby czołowej), niezależnie od przyczyny 

zdarzenia, 

u) powstałe na skutek aktów terroru, sabotażu, zamieszek, rozruchów, strajków, zamachu 

stanu,  

v) polegające na przewróceniu się pojazdu na skutek wjechania na podłoże grząskie, niestabilne 

lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności 

załadowczych i wyładowczych na nierównym terenie, 

w) powstałe w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po 

nierównościach dróg, w tym uszkodzenia zawieszenia pojazdu na skutek kontynuowania 

jazdy po nierównościach, 

x) powstałe na skutek zassania cieczy do silnika, w tym spowodowanego kontynuowaniem jazdy 

w warunkach stwarzających zagrożenie zalania; Wykonawca może ograniczyć ilość takich 

szkód do 2 w trakcie roku polisowego, 

y) powstałe podczas kierowania pojazdem, jeżeli bieżnik którejkolwiek z zamontowanych na 

kołach pojazdu opon nie spełniał warunków technicznych określonych na podstawie prawa 

o ruchu drogowym, 

z) powstałe w ogumieniu i innych elementach pojazdu, polegające na jego uszkodzeniu lub 

zniszczeniu, niezależnie od przyczyny zdarzenia, w tym wskutek samoczynnego wystrzału 
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opony, przy czym w razie szkody w ogumieniu Wykonawca zwróci koszty zakupu i wymiany 

wszystkich opon zamontowanych na tej samej osi co uszkodzona opona. 

aa) powstałe w pojeździe lub jego części przez źle załadowany lub przewożony ładunek lub 

bagaż, w tym również w wyniku innych przyczyn niż kolizja, m.in. na skutek przesunięcia się 

ładunku lub bagażu, w wyniku nagłego hamowania, 

bb) dotyczące elementów nieuszkodzonych, których wymiana wynika z technologii naprawy 

lub ze względów bezpieczeństwa, np. wymiana dwóch opon na jednej osi w przypadku 

uszkodzenia jednej opony, 

cc) polegające na samoistnym pęknięciu szyby w wyniku naprężenia. 

4.3.4. Dodatkowe wymogi:  

a) franszyza integralna w wysokości 100 zł – brak jakichkolwiek innych franszyz i udziałów 

własnych 

b) odstąpienie od redukcji (konsumpcji) sumy ubezpieczenia w związku z wypłatami 

odszkodowań, 

c) brak potrąceń z tytułu amortyzacji części bez względu na wiek pojazdu, w tym elementów 

eksploatacyjnych, takich jak ogumienie, elementy cierne układu hamulcowego i sprzęgła, 

układu napędowego, zawieszenia i układu wydechowego, środki smarne, akumulatory, 

plandeki;  

d) termin powiadomienia Wykonawcy o szkodzie nie może być krótszy niż 7 dni roboczych, 

a w przypadku kradzieży – niż 1 dzień roboczy, jednak w przypadku szkody powstałej za 

granicą RP, odpowiednio 7 dni roboczych i 1 dzień roboczy od dnia powrotnego 

przekroczenia granicy RP; jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują dłuższe terminy, to 

obowiązywać będą te dłuższe terminy, 

e) Wykonawca nie może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, a jeżeli 

odszkodowanie już wypłacono nie może żądać jego zwrotu w sytuacji, jeżeli kierujący 

pojazdem nie zabezpieczył możliwości roszczeń odszkodowawczych wobec osób 

odpowiedzialnych za szkodę lub w przypadku, gdy Zamawiający lub pracownik 

Zamawiającego nie dokonał wszystkich niezbędnych czynności lub nie dostarczył Wykonawcy 

wszystkich wymaganych danych do zapewnienia Wykonawcy regresu ubezpieczeniowego 

względem sprawcy zdarzenia, 

f) Użytkowanie mienia Zamawiającego przez osoby trzecie, w szczególności KPRP, Prezydenta 

RP, Małżonkę Prezydenta RP, członków najbliższej rodziny Pary Prezydenckiej, zaproszonych 

przez KPRP lub Parę Prezydencką gości, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Służbę Ochrony 

Państwa na podstawie umowy użyczenia, protokołu przekazania, wypożyczenia, 

udostępnienia do bezpłatnego korzystania bez pisemnej umowy itp., w żaden sposób nie 

ogranicza ani nie wyłącza ochrony ubezpieczeniowej. 

g) nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia regresowe w stosunku do: 

- pracowników ubezpieczającego bez względu na formę zatrudnienia, 

- Prezydenta RP, Małżonki Prezydenta RP, rodziny pary Prezydenckiej, zaproszonych gości, 

- osób fizycznych wykonujących prace lub usługę na rzecz Ubezpieczającego, 

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wykonujących prace lub usługi na 

rzecz Ubezpieczającego, 
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- pracowników lub funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 

chyba, że szkoda została wyrządzona przez sprawcę umyślnie. 

4.4. Ubezpieczenie Assistance na terenie RP z zakresem obejmującym co najmniej pomoc techniczną 

na miejscu zdarzenia lub holowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego bez limitu 

kilometrów w razie unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, bez względu na 

odległość miejsca zdarzenia od siedziby Zamawiającego lub miejsca zamieszkania kierującego 

pojazdem (ASS RP). 

4.4.1. Dodatkowe wymogi: 

a) transport kierowcy i wszystkich pasażerów z miejsca zdarzenia do miejsca holowania 

pojazdu, 

b) pomoc w podróży dla kierowcy i wszystkich pasażerów, obejmująca kontynuację 

podróży, powrót do miejsca zamieszkania, zakwaterowanie, pojazd zastępczy lub 

kierowcę zastępczego, odwiezienie zwierząt, 

c) pomoc na skutek błędów pilotażu, rozumianych m.in. jako unieruchomienie pojazdu, w 

tym wskutek rozładowania akumulatora, braku paliwa albo nalania niewłaściwego 

paliwa, a także przebicie ogumienia, zamarznięcie paliwa, zaginięcie, zatrzaśnięcie lub 

uszkodzenie kluczyków, uszkodzenie oświetlenia, wycieraczek lub pasów 

bezpieczeństwa, unieruchomienie pojazdu przez zwierzęta (np. przegryzienie kabli), 

pęknięcie/stłuczenie szyby przedniej w pojeździe, brak/zbyt niski poziom oleju 

silnikowego, usterka systemu alarmowego, itd., 

d) pomoc w sytuacji awarii ogumienia, obejmująca wymianę koła lub naprawę ogumienia, 

dostarczenie i montaż łańcuchów na koła, a także napompowanie koła, 

e) dostarczenie części, wymiana żarówki, usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, 

f) organizacja i pokrycie kosztów parkingu, 

g) podstawienie i odstawienie pojazdu zastępczego, 

h) podstawienie pojazdu po naprawie. 

i) Specjalistyczna pomoc na autostradzie (refundacja kosztów) 

4.5. Ubezpieczenie Assistance na terenie Europy (w tym również na terenie krajów Europy 

Wschodniej, tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy) z zakresem obejmującym co najmniej pomoc 

techniczną na miejscu zdarzenia lub holowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego bez 

limitu kilometrów w razie unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, zapewnienie 

noclegu dla kierowcy i pasażerów w przypadku, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu 

zajścia wypadku lub awarii pojazdu, w przypadku, gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży 

zapewnienie noclegu i pokrycie kosztów podróży powrotnej dla kierowcy i pasażerów (ASS Eur). 

4.5.1. Dodatkowe wymogi:  

a) transport kierowcy i wszystkich pasażerów z miejsca zdarzenia do miejsca holowania 

pojazdu, 

b) pomoc w podróży dla kierowcy i wszystkich pasażerów, obejmująca kontynuację 

podróży, powrót do miejsca zamieszkania, zakwaterowanie, pojazd zastępczy lub 

kierowcę zastępczego, odwiezienie zwierząt, 

c) pomoc na skutek błędów pilotażu, rozumianych m.in. jako unieruchomienie pojazdu, w 

tym wskutek rozładowania akumulatora, braku paliwa albo nalania niewłaściwego 

paliwa, a także przebicie ogumienia, zamarznięcie paliwa, zaginięcie, zatrzaśnięcie lub 

uszkodzenie kluczyków, uszkodzenie oświetlenia, wycieraczek lub pasów 
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bezpieczeństwa, unieruchomienie pojazdu przez zwierzęta (np. przegryzienie kabli), 

pęknięcie/stłuczenie szyby przedniej w pojeździe, brak/zbyt niski poziom oleju 

silnikowego, usterka systemu alarmowego, itd., 

d) pomoc w sytuacji awarii ogumienia, obejmująca wymianę koła lub naprawę ogumienia, 

dostarczenie i montaż łańcuchów na koła, a także napompowanie koła, 

e) dostarczenie części, wymiana żarówki, usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, 

f) organizacja i pokrycie kosztów parkingu, 

g) podstawienie i odstawienie pojazdu zastępczego, 

h) podstawienie pojazdu po naprawie, 

i) pomoc tłumacza. 

j) udzielenie pomocy w przypadku konieczności przekazania kaucji 

k) Specjalistyczna pomoc na autostradzie (refundacja kosztów) 

4.6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów na terenie RP oraz 

Europy (NNW) obejmujące szkody powstałe m.in. w związku z ruchem pojazdu, jego 

zatrzymaniem lub postojem, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas naprawy pojazdu, 

w czasie załadunku lub rozładunku pojazdu, wskutek pożaru lub wybuchu pojazdu.  

4.6.1. Minimalne wymagane świadczenia: 

a) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia); 

b) trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (1% sumy ubezpieczenia za 

1% uszczerbku, maksymalnie 100%); 

c) koszty leczenia poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem (zwrot na podstawie 

imiennych oryginałów rachunków lub faktur), obejmujące wydatki poniesione z tytułu 

udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, badań, 

zabiegów ambulatoryjnych i operacji, nabycia niezbędnych lekarstw i środków 

opatrunkowych przepisanych przez lekarza i środków ortopedycznych do kwoty 10 000 zł. 

5. Zakres terytorialny 

Pojazdy użytkowane są głównie na terenie RP. Poza granice kraju wyjeżdżają sporadycznie i w przypadku 

konieczności rozszerzenia ochrony w ryzyku AC o szkody kradzieżowe na terytorium krajów Europy 

Wschodniej (tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy), ZK i Assistance na terenie Europy (ASS Eur), zakres 

będzie każdorazowo rozszerzany na czas wyjazdu do tych krajów i doubezpieczany krótkoterminowo za 

opłatą dodatkowej składki, określonej w umowie generalnej. Wykonawca może określić wymagany 

minimalny okres dla rozszerzenia ubezpieczenia, jednak nie powinien być on dłuższy niż 15 dni. 

6. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe 

6.1. Wobec dotychczas posiadanych i ubezpieczanych pojazdów Zamawiającego, Wykonawca nie 

będzie wymagać innych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych niż zamontowane dotychczasowo, 

które uznaje się za wystarczające do objęcia ochroną w zakresie kradzieży. 

6.2. W przypadku wejścia w posiadanie lub użytkowanie przez Zamawiającego nowych pojazdów 

i objęcia ich ubezpieczeniem w ramach umowy generalnej, Zamawiający będzie zobowiązany do 

posiadania jednego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego (np. immobilizer lub autoalarm) 

w samochodach osobowych o wartości do 100 000,00 zł oraz w samochodach ciężarowych 

i autobusach. W samochodach osobowych o wartości powyżej 100 000,00 zł Zamawiający będzie 

zobowiązany do posiadania dwóch niezależnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (np. 

immobilizer i autoalarm). Obowiązek posiadania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dotyczy 
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samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, nie dotyczy pozostałych pojazdów takich jak 

przyczepy itd. 

7. Sumy ubezpieczenia 

7.1. Ubezpieczenie OC – minimalna suma gwarancyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7.2. Ubezpieczenie AC: 

7.2.1. Sumą ubezpieczenia jest aktualna wartość rynkowa pojazdu wraz z wyposażeniem, nie 

uwzględniająca podatku VAT, uzgodniona przez strony na podstawie notowań rynkowych 

cen pojazdu danej marki, typu, roku produkcji i wyposażenia. W przypadku braku notowań 

rynkowych danego pojazdu, wartość pojazdu ustalona zostanie indywidualnie. Tak 

określona wartość pojazdów będzie stała przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia 

ochrony danego pojazdu i dla ustalenia odszkodowania za każdego rodzaju szkodę powstałą 

w tym okresie przyjmuje się, że wartość pojazdu na dzień szkody równa jest sumie 

ubezpieczenia. 

7.2.2. W przypadku objęcia ubezpieczeniem pojazdów fabrycznie nowych lub do 12 miesiąca 

eksploatacji sumą ubezpieczenia będzie wartość fakturowa netto (bez VAT). Tak określona 

wartość pojazdów będzie stała przez okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony danego 

pojazdu i dla ustalenia odszkodowania za każdego rodzaju szkodę powstałą w tym okresie 

przyjmuje się wartość pojazdu na dzień szkody równą sumie ubezpieczenia. Okres 12 

miesięcy, kiedy wartość pojazdu jest stała, należy liczyć od daty rozpoczęcia ochrony po raz 

pierwszy w trakcie realizacji umowy generalnej, nawet jeśli pierwszy okres ubezpieczenia 

został wyrównany (trwał krócej niż 12 miesięcy). Okres ten powinien przechodzić na kolejne 

okresy ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy generalnej, do czasu upłynięcia 

określonych wyżej 12 miesięcy.  

7.2.3. Dodatkowe wyposażenie pojazdów ubezpieczone jest razem z danym pojazdem, a jego 

wartość jest uwzględniana w sumie ubezpieczenia bez konieczności wyszczególniania we 

wniosku lub w wycenie pojazdu. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia całe wyposażenie 

dodatkowe każdego pojazdu, bez względu na jego wartość i procentowy stosunek do sumy 

ubezpieczenia pojazdu. Wyposażenie dodatkowe nabywane w trakcie trwania umowy 

ubezpieczenia będzie obejmowane ochroną automatycznie od dnia zamontowania w 

pojeździe bez pobierania dodatkowej składki. 

7.3. Ubezpieczenie NNW – 50 000,00 zł na osobę/każde miejsce w pojeździe (zarówno dla świadczenia 

z powodu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku jak i trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

w tym limit pokrycia kosztów leczenia wynosi 10 000 zł). 

8. Sposób określenia składek 

8.1. Ubezpieczenie OC – zryczałtowana taryfa składki wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia 

pojazdu. 

8.2. Ubezpieczenie ZK – zryczałtowana taryfa składki wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia 

pojazdu. 

8.3. Ubezpieczenie AC: 

8.3.1. zryczałtowana taryfa składki wyrażona procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres 

ubezpieczenia pojazdu wraz z wyposażeniem, 
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8.3.2. zryczałtowana taryfa dodatkowej składki za rozszerzenie terytorialnego zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej o szkody kradzieżowe na terytorium krajów Europy Wschodniej, tj. Rosji, 

Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, wyrażona procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres 

ubezpieczenia pojazdu wraz z wyposażeniem, ustalana proporcjonalnie za każdy dzień 

ochrony. 

8.4. Ubezpieczenie NNW – zryczałtowana taryfa składki wyrażona kwotą za roczny okres 

ubezpieczenia pojazdu. 

8.5. Ubezpieczenie ASS na terytorium RP (ASS RP) – zryczałtowana taryfa składki wyrażona kwotą za 

roczny okres ubezpieczenia pojazdu. 

8.6. Ubezpieczenie ASS na terytorium Europy (ASS Eur) – zryczałtowana taryfa składki wyrażona kwotą 

za roczny okres ubezpieczenia pojazdu. W przypadku rozszerzenia ASS RP na czas wyjazdu za 

granicę o ochronę w zakresie ASS Eur, dodatkowa składka będzie stanowiła różnicę między 

składką za ASS Eur a składką za ASS RP, ustalonymi proporcjonalnie za każdy dzień ochrony; 

Wykonawca może podać jedną składkę dla ASS obejmującego zakresem terytorialnym Polskę i 

Europę, 

8.7. Wyliczenia składek w oparciu o zaoferowane taryfy składki do celów porównania ofert 

ubezpieczenia mają być dokonane w oparciu o pełne roczne okresy ubezpieczenia. W trakcie 

trwania umowy generalnej rzeczywista wysokość składek za ubezpieczenie poszczególnych 

pojazdów może odbiegać od wyliczonej w formularzu oferty składki między innymi z powodu 

zaktualizowania wartości ubezpieczonego pojazdu, objęcia pojazdu krótszym okresem 

ubezpieczenia ze względu na wyrównywanie terminów ekspiracji lub zmiany zakresu 

ubezpieczenia dla danego pojazdu (np. rozszerzenie zakresu AC na czas wyjazdu za granicę). 

8.8. Nie mają zastosowania żadne składki minimalne. 

9. Procedury likwidacji szkód i wypłata odszkodowań 

9.1. Zamawiający oczekuje, że w jednostce organizacyjnej Wykonawcy prowadzącej likwidację szkód 

zostanie wyznaczony pracownik lub grupa pracowników do obsługi umowy generalnej. 

9.2. W przypadku konieczności przeprowadzenia oględzin przedmiotu szkody, oględziny 

organizowane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

9.3. Wykonawca zobowiązany jest do nie przekraczania następujących terminów: 

9.3.1. dokonanie oględzin uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę Wykonawcy w ciągu 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia szkody; 

9.3.2. dokonanie dodatkowych oględzin (jeżeli w procesie likwidacji szkody zaistnieje taka 

potrzeba) w ciągu 2  dni roboczych od daty otrzymania stosownego powiadomienia; 

9.3.3. sporządzenie powypadkowej oceny technicznej pojazdu i wyceny wartości szkody w ciągu 2 

dni roboczych od daty dokonania oględzin pojazdu; 

9.3.4. weryfikacja kosztorysu naprawy pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania przez 

warsztat dokonujący naprawy, 

9.3.5. weryfikacja faktury za naprawę pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania przez 

warsztat dokonujący naprawy lub Zamawiającego. 

9.4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w punkcie powyżej 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie zostanie 

wówczas wypłacone przez Wykonawcę na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego 
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faktur za naprawę, w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów naprawy określonych na 

tych fakturach. 

9.5. W przypadku szkody częściowej w zakresie AC możliwa będzie bezgotówkowa forma rozliczeń z 

warsztatem dokonującym naprawy, na podstawie faktur. Zamawiającemu przysługuje na 

każdym etapie likwidacji szkody możliwość zmiany metody rozliczenia szkody 

(kosztorysowa/bezgotówkowa). 

9.6. Do ustalenia wartości danego pojazdu według stanu przed wypadkiem w procesie likwidacji 

szkody przyjmowany będzie ten sam katalog cen, według którego była ustalona i przyjęta 

wartość tego pojazdu do ubezpieczenia. 

9.7. Nie ma zastosowania zasada proporcji przy ustalaniu wysokości odszkodowania – Wykonawca 

nie może obniżyć odszkodowania powołując się na niedoubezpieczenie pojazdu. 

9.8. Ustala się dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia w wysokości 20 000 zł (limit na jedno i 

wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie obowiązywania Umowy Generalnej). W razie, 

gdy wartość pojazdu (wraz z jego wyposażeniem) przyjęta jako suma ubezpieczenia w AC będzie 

niższa od wartości rynkowej ustalonej w dniu szkody (tzw. niedoubezpieczenie), różnica 

pomiędzy wartością rynkową a sumą ubezpieczenia poryta zostanie z tej dodatkowej 

prewencyjnej sumy ubezpieczenia. 

9.9. Szkoda może zostać zakwalifikowana jako szkoda całkowita w zakresie AC w przypadku, gdy 

wyliczone przez Wykonawcę koszty naprawy pojazdu przekraczają: 

9.9.1.   70% wartości pojazdu przed szkodą. 

9.9.2.   80% wartości pojazdu przed szkodą (kryterium nr 1) 

9.9.3.   85% wartości pojazdu przed szkodą (kryterium nr 1) 

9.10. W przypadku wystąpienia kilku szkód w pojeździe, Wykonawca nie będzie dokonywał rozliczenia 

tych szkód łącznie jako szkody całkowitej. 

9.11. Jeżeli na polisie ma zastosowanie stała suma ubezpieczenia, do kwalifikacji szkody całkowitej za 

wartość rynkową pojazdu ubezpieczyciel przyjmie sumę ubezpieczenia. 

9.12. Pomimo zakwalifikowania szkody jako całkowitej, na wniosek Zamawiającego Wykonawca 

pokryje koszty naprawy pojazdu pod warunkiem, że rzeczywiste koszty naprawy nie przekroczą 

100% wartości pojazdu przed szkodą, przy uwzględnieniu pełnego zakresu naprawy 

pozwalającego na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Niezależnie od pozostałych 

postanowień, w przypadku naprawy pojazdu (kalkulacji szkody) dokonywanej na mocy 

niniejszego zapisu, Zamawiający może uwzględnić ceny nieoryginalnych części zamiennych. 

Wykonawca wyraża zgodę na zlikwidowanie w ten sposób: 

9.12.1. 1 szkody w ciągu każdego rocznego okresu obowiązywania umowy generalnej, 

9.12.2. 2 szkód w ciągu każdego rocznego okresu obowiązywania umowy generalnej (kryterium 

nr 2), 

9.12.3. 3 szkód w ciągu każdego rocznego okresu obowiązywania umowy generalnej (kryterium 

nr 2). 

Szkoda likwidowana w ramach niniejszej klauzuli traktowana jest przez Wykonawcę jako 

częściowa tym samym wypłata odszkodowania nie wiąże się z zakończeniem ochrony 

ubezpieczeniowej. Po wykonaniu naprawy suma ubezpieczenia ulega automatycznemu 

przywróceniu. 
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9.13. W przypadku szkody całkowitej w zakresie AC, w której występują pozostałości, Wykonawca 

wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu 

sprzed szkody, a najlepszą uzyskaną przez Zamawiającego ceną sprzedaży pozostałości. Na 

wniosek Zamawiającego Wykonawca udzieli pomocy w zagospodarowaniu pozostałości po 

szkodzie poprzez poszukiwanie ofert na aukcji internetowej i wskazanie oferenta na zakup 

pozostałości pojazdu. W takim przypadku za wartość pozostałości pojazdu Wykonawca przyjmie 

do rozliczenia szkody kwotę najwyższej oferty z aukcji internetowej bez konieczności 

dokumentowania faktu sprzedaży pozostałości fakturą. W przypadku nie znalezienia żadnego 

nabywcy na pozostałości Zamawiający ma prawo dokonania złomowania wraku pojazdu, a 

Wykonawca wypłaci Zamawiającemu wartość pojazdu pomniejszoną o wartość uzyskaną przez 

Zamawiającego ze złomowania wraku. 

9.14. W przypadku szkody spowodowanej przez osobę trzecią Zamawiający będzie miał możliwość 

zlikwidowania szkody z umowy ubezpieczenia AC danego pojazdu, a Wykonawca będzie 

występował z regresem do sprawcy szkody. Wypłacone w ten sposób odszkodowanie 

z ubezpieczenia AC nie będzie obciążało umowy generalnej nawet wówczas, gdy Wykonawca nie 

uzyskał jeszcze regresu od sprawcy szkody, ale istnieją przesłanki do skorzystania z takiego 

prawa, tzn. Wykonawca posiada pełną lub częściową dokumentację służącą do wystąpienia 

z regresem do sprawcy szkody (np. oświadczenie sprawcy szkody lub notatka policji). 

9.15. Wypłata odszkodowania następuje w kwocie netto (bez VAT), adekwatnie do sumy 

ubezpieczenia pojazdu, niezależnie od sposobu rozliczenia szkody, bez konieczności 

dokumentowania naprawy fakturą.  

9.16. Wykonawca zwraca także ponad sumę ubezpieczenia pojazdu faktycznie poniesione przez 

Zamawiającego, uzasadnione i udokumentowane koszty: 

9.16.1. działań podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 

9.16.2. uprzątnięcia pojazdu i jego elementów z miejsca szkody, 

9.16.3. holowania uszkodzonego pojazdu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, jeżeli 

koszty te nie mogły być pokryte z innego ubezpieczenia np. assistance, lub w części, w 

której nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia, przy czym Wykonawca pokryje 

również koszty holowania dwuetapowego, 

9.16.4. parkowania lub zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, jednak nie dłużej niż do dwóch 

dni roboczych po dokonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę 

Wykonawcy, przy czym w przypadku szkody całkowitej Wykonawca pokryje ww. koszty 

do  dnia przekazania pojazdu  przez Zamawiającego nabywcy.  

9.16.5. demontażu uszkodzonego pojazdu w zakresie niezbędnym do kwalifikacji szkody 

całkowitej, 

9.16.6. wynajęcia samochodu zastępczego tej samej klasy i przeznaczenia co pojazd, który jest 

zastępowany: 

9.16.6.1. 7 dni, 

9.16.6.2. 14 dni (kryterium nr 3) 

Datę początkową wynajmu każdorazowo określa Zamawiający. Pojazd zastępczy 

przysługuje zarówno w przypadku uszkodzenia pojazdu jak i kradzieży. 

9.16.7. zabezpieczenia pojazdu przed szkodą w przypadku kradzieży/zagubienia 

kluczy/sterowników/pilotów/kart do pojazdu, w tym koszty przekodowania 

sterowników/pilotów/kart do pojazdu, wymiany zamków, stacyjki, parkowania pojazdu 
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na parkingu strzeżonym do czasu wykonania ww. czynności, które to czynności powinny 

być podjęte niezwłocznie po uzyskaniu informacji o kradzieży bądź zagubieniu, 

9.16.8. dodatkowego badania technicznego pojazdu po jego naprawie, 

9.16.9. złomowania pojazdu – o ile koszty złomowania nie zostały pokryte z innego 

ubezpieczenia. 

Powyższe koszty określone w punktach od 9.16.2 do 9.16.9 pokrywane są do kwoty 5 000 zł dla 

każdego pojazdu lub 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli 10% SU stanowi więcej niż 5 000 zł. 

Jeżeli niektóre z powyższych kosztów Wykonawca zwyczajowo pokrywa w ramach ubezpieczenia 

assistance, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

9.17. W przypadku szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza: 

9.17.1. 5 000 zł netto, 

9.17.2. 7 500 zł netto (kryterium nr 4) 

9.17.3. 10 000 zł netto (kryterium nr 4) 

Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z uproszczonego sposobu likwidacji szkody, 

który polega na dokonaniu naprawy uszkodzonego pojazdu bez dokonywania oględzin pojazdu 

przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany będzie przesłać zgłoszenie szkody wraz z opisem 

przebiegu zdarzenia szkodowego i fakturę za naprawę oraz wykonać dokumentację 

fotograficzną. 

9.18. W przypadku szkód za granicą RP pojazd może zostać naprawiony w zakresie niezbędnym do 

kontynuowania bezpiecznej jazdy. Naprawa odbywa się na podstawie zdjęć wykonanych przez 

Zamawiającego i kopii faktur za naprawę, bez konieczności wykonywania oględzin pojazdu i 

uzgadniania kosztów z Wykonawcą. Powyższa naprawa możliwa jest, gdy koszt jej naprawy nie 

przekracza: 

9.18.1. 2 500 euro 

9.18.2. 3 000 euro (kryterium 5) 

9.18.3. 3 500 euro (kryterium 5) 

9.19. Wykonawca nie będzie wymagał oględzin ponaprawczych, jeżeli koszt naprawy nie przekroczy 

10 000 zł. 

9.20. Jeżeli do wypłaty odszkodowania wymagane będą faktury, to Zamawiający nie będzie miał 

obowiązku przekazywania Wykonawcy oryginałów faktur, a jedynie ich kserokopie, które na 

życzenie Wykonawcy mogą zostać poświadczone przez Zamawiającego za zgodność z 

oryginałem.  

10. Okres ubezpieczenia i zgłoszenia 

10.1. Umowa generalna zawarta będzie na okres 24 miesięcy, z okresem ubezpieczenia od dnia 

20.06.2019 r. do 19.06.2021 r. (obie daty włączone). 

10.2. Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów objętych umową ubezpieczenia w ramach 

umowy generalnej będą dwunastomiesięczne, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.4. i 11.5., z 

możliwością wyrównania okresów ubezpieczenia w OC na dzień 19.06.2020 r.  

10.3. W przypadku doubezpieczeń pojazdów w trakcie trwania umowy generalnej - włączenia do 

umowy generalnej nowonabytych pojazdów, rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla danego 

pojazdu lub obejmowania ochroną pojazdów, które nie mają wyrównanych okresów 

ubezpieczenia – na wniosek Zamawiającego ubezpieczenie AC, NNW, ZK i ASS może być 

zawierane na niepełny rok – do końca trwania danego roku umowy generalnej. 



Strona 31 z 77 
 

10.4. W przypadku doubezpieczeń pojazdów w trakcie trwania umowy generalnej - włączenia do 

umowy generalnej nowo nabytych pojazdów lub obejmowania ochroną pojazdów, które nie 

mają wyrównanych okresów ubezpieczenia – ubezpieczenie OC będzie zawarte na okres 12 

miesięcy od dnia widniejącego na wniosku o ubezpieczenie, z zastrzeżeniem, że polisa OC 

zostanie rozwiązana z dniem 19.06.2020 r. na mocy porozumienia stron, a od dnia następnego 

po rozwiązaniu zostanie wystawiona nowa polisa OC na okres 12 miesięcy, tak aby cały czas 

zachowana była ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

10.5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia AC na terytorium krajów Europy Wschodniej, tj. Rosji, 

Białorusi, Mołdawii i Ukrainy dla pojazdu wyjeżdżającego za granicę może być dokonywane 

krótkoterminowo, na okres wyjazdu. Wykonawca może określić minimalny okres 

doubezpieczenia pojazdu, jednak nie dłuższy niż 15 dni. 

10.6. Umowy ubezpieczenia OC poszczególnych pojazdów, których dwunastomiesięczny okres 

ubezpieczenia upływa wraz z końcem trwania ostatniego roku umowy generalnej lub później, 

uważać się będzie za wypowiedziane na dzień przed upływem okresu ich ubezpieczenia zgodnie 

z zapisem art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, bez konieczności dodatkowego 

powiadamiania Wykonawcy. 

10.7. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów posiadanych przez Zamawiającego rozpoczyna się od 

daty ekspiracji aktualnie obowiązującego okresu ubezpieczenia. 

10.8. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów nabywanych lub przyjętych w użytkowanie w czasie 

trwania umowy generalnej rozpoczyna się: 

10.8.1. od daty zakupu lub przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem 

pojazdu, 

10.8.2. od daty rejestracji pojazdu, 

10.8.3. od daty wskazanej na wniosku o ubezpieczenie, 

pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego pojazdu do ubezpieczenia w dniu rejestracji 

pojazdu, zakupu lub przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem pojazdu lub 

złożenia wniosku o ubezpieczenie i przekazania Wykonawcy kompletu wymaganych 

dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia lub złożenia wniosku. 

10.9. Zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia mogą być dokonywane faksem lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail). 

10.10. Wykonawca odstąpi od konieczności dokonania oględzin i dokumentacji fotograficznej 

w przypadku obejmowanych ochroną ubezpieczeniową pojazdów fabrycznie nowych oraz 

w przypadku pojazdów używanych, które posiadały ubezpieczenie AC, jeżeli zachowana będzie 

ciągłość ochrony ubezpieczeniowej AC. W przypadku konieczności dokonania oględzin, 

Wykonawca przeprowadzi je w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10.11. Wykonawca wystawi polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie obowiązującego 

ubezpieczenia OC w odniesieniu do każdego pojazdu oddzielnie. W przypadku ubezpieczeń 

dobrowolnych, Wykonawca wystawi polisy zbiorcze, których załącznikami będą wykazy 

ubezpieczonych pojazdów lub inny dokument potwierdzający zakres ochrony i okres 

ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. 

11. Naliczanie i płatność składki  
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11.1. Składki należne z tytułu ubezpieczenia pojazdów, które będą obejmowane ochroną w czasie 

trwania umowy, płatne będą przez Zamawiającego jednorazowo, każdorazowo za okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy, na podstawie faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę, 

w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 11.2. i 11.4. 

11.2. Składki z tytułu ubezpieczenia OC pojazdów, dla których w czasie pierwszego roku trwania 

umowy generalnej będą wyrównywane okresy ubezpieczenia (zgodnie z pkt. 10.2.), płatne będą 

w dwóch ratach (bez zwyżki składki z tytułu rozłożenia płatności na raty). Pierwsza rata składki 

obejmować będzie okres od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do ostatniego dnia rocznego 

okresu trwania umowy generalnej, tj. do 19.06.2020 r. włącznie i będzie naliczona 

proporcjonalnie do czasu udzielanej ochrony. Druga rata składki obejmująca okres ubezpieczenia 

od 20.06.2020 r. do daty ekspiracji polisy OC na dany pojazd, naliczona będzie w wysokości 

różnicy pomiędzy składką za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia, a pierwszą ratą składki. 

11.3. W przypadku rozwiązania pojedynczych umów ubezpieczenia OC i ich ponownego zawiązania na 

okres 12 miesięcy w celu wyrównania terminów ekspiracji, opłacenie drugich rat składek, 

o których mowa w poprzednim punkcie, nie będzie wymagane. 

11.4. Składka za krótsze niż rok okresy ubezpieczenia naliczana będzie proporcjonalnie do czasu 

udzielanej ochrony, w rozliczeniu na dni, gdzie wysokość składki za 1 dzień wynosi 1/365 składki 

rocznej lub 1/366 w roku przestępnym. 

11.5. Wartość pojazdów obejmowanych ubezpieczeniem w ramach umowy generalnej będzie 

aktualizowana na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia, a składka z tytułu ubezpieczenia AC za dany 

pojazd wraz z wyposażeniem będzie wyliczana w oparciu o tą zaktualizowaną wartość i taryfę 

przyjętą w umowie generalnej. 

11.6. Wszystkie doubezpieczenia będą dokonywane w oparciu o taryfy składki obowiązujące 

w zawartej umowie generalnej. 

11.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dany pojazd zgłoszony do ubezpieczenia od początku 

okresu ubezpieczenia, także wówczas, gdy umówiono się, że składka zostanie zapłacona po 

rozpoczęciu się okresu ubezpieczenia.  

12. Zwroty składki: 

12.1. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia Zamawiającemu przysługuje zwrot składki.  

12.2. Kwota zwracanej składki nie będzie pomniejszana o żadne opłaty manipulacyjne i naliczana 

będzie proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu ochrony ubezpieczeniowej.  

12.3. Kwota składki należnej do zwrotu z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia może zostać 

przelana na konto Zamawiającego lub zaliczona na poczet kolejnej płatności za zgłoszone do 

ubezpieczenia pojazdy, w zależności od woli Zamawiającego. 

13. Informacje o wypłaconych odszkodowaniach, uzyskanych regresach i utworzonych rezerwach po 

dacie zgłoszenia szkody zawiera załącznik. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Część II: UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP 

 

I. Zamawiający:  CENTRUM OBSŁUGI Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, NIP: 7010271052, Regon: 142734982 

Sformułowanie „Zamawiający”, które pojawia się w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, może 

być stosowane zamiennie z „Ubezpieczającym”. 

Okres ubezpieczenia: 24 miesiące Umowa zostanie zawarta na 24 miesiące (dopuszczalne są roczne 

okresy rozliczeniowe/polisowe), z możliwością z rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej nie 

wcześniej niż od 09.07.2019 r. Jeżeli z przyczyn formalnych nie dojdzie do podpisania umowy przed 

09.07.2019 r., okres ubezpieczenia rozpocznie się od daty wskazanej w podpisanej umowie.  

II. Postanowienia ogólne: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia jednostek pływających od utraty, 

uszkodzenia lub zniszczenia, NNW członków załogi oraz mienia osobistego członków załogi, zgodnie 

z oczekiwanym zakresem opisanym w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Opisany poniżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym (obligatoryjnym) – zarówno 

w kontekście zakresu ochrony jak i pozostałych postanowień i warunków. Jeżeli w oferowanych 

ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone 

w SIWZ i nie zostanie wyraźnie zastrzeżone przez Wykonawcę, że nie będą one mieć zastosowania, 

to zostają automatycznie włączone do ubezpieczenia. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą 

miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. 

Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od 

treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się też stosowania ograniczeń, wyłączeń, czy też 

wprowadzania limitów ponad te, które zostały określone w SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień ust. 

2 powyżej.  

4. Poza postanowieniami obligatoryjnymi Zamawiający wskazał również postanowienia fakultatywne. 

Są to dodatkowe elementy rozszerzające ochronę ubezpieczeniową, których zaoferowanie przez 

Wykonawcę jest dobrowolne, ale podlega ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi 

w SIWZ.  

5. W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne inne franszyzy ani udziały własne za 

wyjątkiem określonych w SIWZ. 

6. Jakiekolwiek niezamierzone błędy lub opuszczenia Zamawiającego w realizacji obowiązków 

wynikających z umowy nie ograniczą praw Zamawiającego wynikających z umowy, jeśli taki błąd lub 

opuszczenie zostaną sprostowane lub naprawione niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 

dni od dnia ich zaistnienia lub od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o ich zaistnieniu 

(w tym powzięcia wiadomości od Wykonawcy). 

7. Szczegółowy wykaz jednostek pływających będących przedmiotem ubezpieczenia wraz z jego 

wartościami zawiera Załącznik nr 13 do SIWZ, który zostanie udostępniony wyłącznie na wniosek 

Wykonawcy. W przypadku zmiany stanu posiadanych przez Zamawiającego jednostek pływających 
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w trakcie trwania umowy ubezpieczenia nastąpi uaktualnienie wykazu - nowe jednostki pływające 

zgłaszane przez Zamawiającego będą automatycznie obejmowane ochroną na warunkach opisanych 

w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. Sumy ubezpieczenia będą określone wg wartości 

odtworzeniowej, bez podatku VAT. 

8. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenia. 

9. Wszystkie sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności określone w niniejszym Opisie 

przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczenia oraz klauzul 

dodatkowych, mają zastosowanie do każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

10. W odniesieniu do szkód lub zdarzeń, dla których zastosowanie mają limity odpowiedzialności 

ustanowione ponad sumę ubezpieczenia lub limity w klauzulach dodatkowych lub postanowieniach 

dodatkowych, odszkodowanie może przekroczyć sumę ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, 

który uległ szkodzie. 

11. Wyliczenia składek w formularzu oferty w oparciu o zaoferowane w formularzu cenowym taryfy 

składki do celów porównania ofert ubezpieczenia będą dokonane w oparciu o pełne roczne okresy 

ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy generalnej rzeczywista wysokość składek za ubezpieczenie 

poszczególnych jednostek pływających może odbiegać od wyliczonej w formularzu oferty składki, 

między innymi z powodu zaktualizowania wartości ubezpieczonego mienia lub objęcia mienia 

krótszym okresem ubezpieczenia ze względu na wyrównywanie terminów ekspiracji. 

12. Sformułowanie „roczny okres ubezpieczenia” pojawiające się w Opisie przedmiotu zamówienia 

odnosi się do okresu dwunastomiesięcznego, wynikającego z daty początkowej zawartej Umowy, 

a nie roku kalendarzowego. Cały (dwuletni) okres ubezpieczenia podzielony jest na dwa 

dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe/polisowe.  

13. Użytkowanie mienia Zamawiającego przez osoby trzecie, w szczególności KPRP, Prezydenta RP, 

Małżonkę Prezydenta RP, członków najbliższej rodziny Pary Prezydenckiej, zaproszonych przez KPRP 

lub Parę Prezydencką gości, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Służbę Ochrony Państwa na 

podstawie umowy użyczenia, protokołu przekazania, wypożyczenia, udostępnienia do bezpłatnego 

korzystania bez pisemnej umowy, itp., w żaden sposób nie ogranicza ani wyłącza ochrony 

ubezpieczeniowej.  

14. Zmawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę jakichkolwiek czasowych ograniczeń 

odpowiedzialności, poza wskazanymi w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. 

15. Jednostki pływające będą użytkowane na morskich wodach terytorialnych RP (min. 12 mil morskich 

od linii brzegowej) i akwenach przyległych, w tym na akwenie zamkniętym dla żeglugi i rybołówstwa 

przyległym do Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, a także na akwenach śródlądowych RP.  

16. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności wynikających 

z obszaru użytkowania jednostek pływających (na terytorium RP), w tym w związku 

z nieprzestrzeganiem przepisów czy niestosowaniem się do znaków regulujących ruch na drogach. 

17. Jednostki pływające użytkowane są przede wszystkim w celach rekreacyjnych. Część jednostek 

użytkowana jest przez SOP w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Zamawiający nie 

dopuszcza jakichkolwiek wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności związanych ze sposobem 

użytkowania jednostek pływających (chodzi tu głównie o użytkowanie jednostek pływających przez 

funkcjonariuszy SOP, ochraniających m.in. Prezydenta RP, Rezydencję Prezydenta RP na Mierzei 

Helskiej, itd.), poza wyłączeniem dotyczącym udziału w regatach czy zawodach. Wykonawca 

zapewni jednak możliwość rozszerzenia odpowiedzialności na czas regat lub zawodów, za opłatą 
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dodatkowej składki, nie wyższej jednak w ujęciu rocznym niż składka podstawowa - do przeliczenia 

w systemie pro rata temporis za czas rozszerzonej ochrony. 

18. Zamawiający nie dopuszcza stosowania wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody 

w jednostkach pływających związane z posiadaniem lub używaniem broni palnej lub materiałów 

wybuchowych (w kontekście czynności służbowych funkcjonariuszy SOP). 

19. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę wyłączenia lub ograniczenia 

odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie lub na skutek czynności wodowania lub podnoszenia 

z wody. 

20. Zamawiający nie dopuszcza stosowania wyłączenia szkód powstałych wskutek niewłaściwego 

wykonywania czynności wodowania lub podnoszenia z wody. 

21. Limity odpowiedzialności, suma gwarancyjna opisane w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia 

mają zastosowanie do każdej jednostki pływającej oddzielnie. 

22. Wykonawca wyznaczy 2 osoby realizujące przedmiot zamówienia (w tym jedną osobę do likwidacji 

szkód), które będą reprezentować Wykonawcę w godzinach (9 - 15) w dni robocze. Ilekroć w SIWZ 

jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, za 

wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

III. Ubezpieczenie jednostek pływającego od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty (casco): 

1. Przedmiot ubezpieczenia: 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki pływające (wraz 

z pełnym wyposażeniem lub osprzętem, w tym silnikami zaburtowymi, zamontowanymi na 

stałe lub przyczepnymi), stanowiące własność Zamawiającego lub będące w posiadaniu 

Zamawiającego na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Ubezpieczeniem 

objęte są jednostki pływające wchodzące w skład aktualnej „floty” jak również te jednostki 

pływające, które zostaną nabyte lub przyjęte do użytkowania w przyszłości – w okresie 

obowiązywania umowy generalnej.  

1.2. Przez pojęcie „jednostki pływającej” rozumie się m.in.: skutery wodne, łodzie motorowe (w tym 

patrolowe, pościgowe), żaglowo-motorowe lub żaglowe - wraz z całym osprzętem 

i wyposażeniem, rowery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe, deski surfingowe i windsurfingowe. 

1.3. Do ubezpieczenia mogą zostać włączone na warunkach nie gorszych niż określa to niniejszy 

Opis przedmiotu zamówienia, za opłatą dodatkowej składki, również inne jednostki pływające, 

w posiadanie których wejdzie Zamawiający w trakcie trwania umowy, a które odbiegają 

rodzajowo od wyżej zdefiniowanych. 

2. Zakres ubezpieczenia: 

2.1. Zakres ubezpieczenia casco obejmuje wszystkie ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 

przedmiotu ubezpieczenia powstałe w okresie eksploatacji jak i w okresie posezonowym, 

wskutek niezależnych od Ubezpieczonego zdarzeń, w szczególności zakres obligatoryjny 

obejmuje szkody powstałe wskutek: 

2.1.1. wypadków podczas slipowania (lub podobnych czynności), załadunku lub rozładunku na/z 

środka transportu, otaklowywania lub roztaklowywania jednostek pływających, 

2.1.2. podczas załadunku lub wyładunku wyposażenia, osprzętu, zapasów konsumpcyjnych lub 

paliwa,  
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2.1.3. wywrócenia się lub zatonięcia jednostki pływającej, 

2.1.4. utknięcia jednostki pływającej na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę podwodną, 

2.1.5. kolizji z inną jednostką pływającą, 

2.1.6. uderzenia o nabrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające, 

2.1.7. pożaru lub wybuchu (w tym samozapłonu), 

2.1.8. upadku statku powietrznego lub przedmiotów z jego pokładu na jednostkę pływającą, 

2.1.9. siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności działanie sił przyrody, 

w szczególności: sztorm, huragan, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, tsunami, wybuch 

wulkanu, 

2.1.10. działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących jednostek pływających 

(kolizja bez kontaktu), 

2.1.11. zagarnięcia jednostki pływającej przez rozbójników morskich, 

2.1.12. umyślnego uszkodzenia jednostek pływających przez osoby trzecie zarówno podczas 

postoju/przechowywania jednostek pływających jak i w czasie ich użytkowania, 

2.1.13. szkód będących następstwem wszelkiego rodzaju ukrytych wad pływaków, kadłuba, 

poszycia, zespołu napędowego, pęknięcia wału napędowego, itp.  

2.1.14. przyczyn wewnętrznych, awarii, przepięć, uszkodzeń silnika, akumulatorów, urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych oraz w ich połączeniach,  

2.1.15. błędu żeglarskiego lub nawigacyjnego, a także błędu w obsłudze urządzenia, pod 

warunkiem, że popełniony został przez członka załogi posiadającego wymagane 

uprawnienia żeglarskie lub motorowodne – wymóg posiadania uprawnień nie dotyczy 

sytuacji objęcia sterów w celu ratowania życia lub zdrowia, 

2.1.16. wadliwej naprawy dokonanej przez warsztat naprawczy lub osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, 

2.1.17. działania zwierząt, 

2.1.18. polegających na kradzieży, rabunku lub dewastacji jednostki pływającej, jej wyposażenia 

lub osprzętu (w tym silnika zaburtowego), a także powstałe wskutek zaboru jednostki 

pływającej, 

2.1.19. aktów terroryzmu (wszelkie działania podejmowane w celu wprowadzenia chaosu, 

zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego mające podłoże ekonomiczne, 

polityczne, religijne, etniczne, ideologiczne, społeczne lub inne o podobnym charakterze), 

2.1.20. sabotażu, strajków, zamieszek i niepokojów społecznych, 

2.1.21. przejęcia jednostki pływającej przez służby – w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych polegających na ochronie osób lub mienia (chodzi m.in. o szkody polegające 

na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie jednostki pływającej na skutek podjętych działań 

np. przez funkcjonariuszy SOP, w celu ratowania życia lub zdrowia), 

2.1.22. zdarzeń losowych w czasie transportu lądowego – w szczególności wskutek zdarzeń o 

charakterze losowym (ogień, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, huragan, powódź, 

sztorm, lawina, zapadanie się i osuwanie ziemi, upadek statku powietrznego itd.), a także 

wypadku drogowego (kolizji drogowej), jakiemu uległ środek transportowy, przewrócenia, 

nierówności na drodze, z zastrzeżeniem, że wyłącznie dla ryzyka kradzieży lub rabunku ze 
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środka transportu, kradzieży lub rabunku wraz ze środkiem transportu, kradzieży po 

wypadku/kolizji, Wykonawca wskaże w formularzu cenowym dodatkową taryfę 

stawki/składki dla przykładowej jednostki pływającej, aby Zamawiający miał możliwość 

rozszerzyć ochronę w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, na czas realizacji transportu o 

te wskazane wyżej ryzyka kradzieżowe (składka zostanie przeliczona za każdy dzień 

ochrony, bez stosowania składek minimalnych). 

2.1.23. przepięć (szkód elektrycznych) wszelkiego rodzaju do limitu 30 000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

2.2. Dodatkowe postanowienia: 

2.2.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także stratę całkowitą jednostki pływającej zaginionej 

bez wieści. Do uznania, że jednostka pływająca zaginęła bez wieści wystarczy okres 2 

miesięcy, liczony od daty ostatniej informacji o miejscu pobytu jednostki pływającej. 

2.2.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w jednostkach pływających, 

osprzęcie lub ich wyposażeniu w trakcie akcji ratowniczej – bez ograniczenia kwotowego 

czy procentowego. 

2.2.3. Wykonawca pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty zapobieżenia szkodzie, koszty 

zmniejszenia rozmiaru szkody, akcji ratowniczej, awaryjnego holowania lub transportu 

uszkodzonej jednostki, koszty oględzin jednostki pływającej po utknięciu na mieliźnie 

(nawet jeżeli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń), koszty związane z oczyszczaniem, 

osuszaniem, rozmontowywaniem, składowaniem, utylizacją mienia po szkodzie (ochrona 

obejmuje także koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części 

ubezpieczonego mienia, jeśli czynności te są niezbędne lub ekonomicznie uzasadnione 

w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą), koszty przejazdów 

i noclegów techników i ekspertów, koszty odtworzenia dokumentacji, tymczasowego 

dozoru, koszty czasowego (nie dłuższego niż 30 dni) użytkowania obcych środków trwałych 

(w tym sprzętu elektronicznego, nawigacyjnego, itp.) oraz koszty uprzątnięcia pozostałości 

po szkodzie – do limitu 50 000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; zwrot kosztów zabezpieczenia mienia przed 

szkodą przysługuje nawet, jeżeli ostatecznie nie zaszedł wypadek ubezpieczeniowy.  

2.2.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie także podczas jego konserwacji, naprawy, 

utrzymania technicznego, rejsów próbnych, itp., w tym poza ubezpieczonymi lokalizacjami 

Zamawiającego – bez dodatkowych wymogów w kwestii zabezpieczeń przeciw-

pożarowych lub przeciw-kradzieżowych. 

2.2.5. Likwidacja szkody dokonywana będzie przez wyspecjalizowane zakłady naprawcze lub 

osoby specjalizujące się w tego rodzaju naprawach – zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.  

2.2.6.  Odszkodowanie wypłacane będzie bez uwzględniania amortyzacji, czy zużycia 

technicznego. 

2.2.7. Jeżeli do wypłaty odszkodowania wymagane będą faktury, to Zamawiający nie będzie miał 

obowiązku przekazywania Wykonawcy oryginałów faktur, a jedynie ich kserokopie, które 

na życzenie Wykonawcy mogą zostać poświadczone przez Zamawiającego za zgodność 

z oryginałem. Niezależnie od powyższego, rozliczenie szkody może się również odbyć na 

podstawie kosztorysu uzgodnionego z Wykonawcą. 
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2.2.8. Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej 

w umowie ubezpieczenia. Postanowienie to nie ma zastosowania dla ryzyk i kosztów, dla 

których ustalono limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia lub ubezpieczonych w 

systemie na pierwsze ryzyko. 

2.2.9. Odszkodowanie za szkody częściowe lub całkowite wyliczane będzie zgodnie z klauzulą 

pełnej wartości odtworzeniowej. 

2.3. Zakres terytorialny: 

2.3.1. Akweny śródlądowe (m.in. rzeki i jeziora) na terenie RP.  

2.3.2. Morskie wody terytorialne RP (min. 12 mil morskich od linii podstawowej) wraz z wodami 

przybrzeżnymi, akweny przyległe, w tym akwen zamknięty dla żeglugi i rybołówstwa 

przyległy do Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej.  

2.3.3. Przechowywanie i zimowisko – na terenie Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, 

który jest terenem zamkniętym (zgodnie z decyzją Nr 9 Szefa Kancelarii Prezydenta RP 

z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych ze względu na obronność 

i bezpieczeństwo państwa), oraz ochranianym całorocznie przez Służbę Ochrony Państwa. 

2.4. Suma ubezpieczenia: zgodnie z wykazem nr 13 do SIWZ, który będzie udostępniony na wniosek 

Wykonawcy. Sumy ubezpieczenia poszczególnych jednostek pływających uwzględniają także 

wartość silnika (przyczepnego lub na stałe zamontowanego) i wyposażenia. 

2.5. Franszyzy i udziały własne: 

2.5.1. Franszyza integralna: 100 zł. 

2.5.2. Franszyza redukcyjna lub udział własny: zniesione. 

IV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków użytkowników, członków załogi  (w tym 

osób pełniących funkcje dowódcze) i pasażerów 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków wszystkich osób 

korzystających z jednostek pływających zaistniałych w okolicznościach opisanych w części III pkt 2.1, 

a także w innych okolicznościach, związanych z użytkowaniem, rozładowywaniem lub załadunkiem, 

przygotowywaniem jednostki pływającej do użytkowania lub transportu itp. 

2. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się: 

2.1. nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, 

niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł,  

2.2. atak epilepsji, omdlenie lub utratę przytomności o nieznanej przyczynie,  

2.3. zawał serca lub udar mózgu (krwotoczny lub niedokrwienny), 

2.4. zwichnięcie stawów lub naderwanie ścięgien spowodowane nagłym napięciem mięśni, jeżeli 

zdarzenia te miały miejsce podczas korzystania z jednostki pływającej. 

3.   W ramach ubezpieczenia NNW Ubezpieczyciel wypłaca: 

3.1. w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego przed upływem dwóch lat od 

zaistnienia nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości kwoty stanowiącej taki procent 

sumy ubezpieczenia określonej w polisie, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku,  

3.2. w przypadku śmierci - jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.  

4. Suma ubezpieczenia na osobę:  

4.1. 100 000,00 zł dla skuterów  
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4.2. 50 000,00 zł dla łodzi i innych jednostek pływających 

5. Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności: 

5.1. Wina umyślna lub rażące niedbalstwo, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli reprezentantów. 

5.2. Usiłowania lub popełnienia przez członka załogi przestępstwa lub samobójstwa. 

5.3. Zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego (za wyjątkiem zespołu stresu pourazowego). 

6. Franszyzy i udziały własne: brak 

V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem jednostek 

pływających (w tym OC członków załogi). 

1. Suma gwarancyjna: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na 

każdą jednostkę pływającą 

2. Zakres terytorialny: Morze Bałtyckie i akweny przyległe (w tym akweny zamknięte dla żeglugi 

i rybołówstwa) + RP 

3. W przypadku nałożenia przez właściwe władze administracyjne obowiązku podniesienia lub 

usunięcia wraku ubezpieczonej jednostki pływającej Ubezpieczonemu zostaną zwrócone koszty ww. 

czynności.   

4. Zakres ochrony obejmuje również szkody w środowisku naturalnym, spowodowane jego 

zanieczyszczeniem, jeśli były skutkiem zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia casco 

jednostek pływających. 

5. Franszyzy i udziały własne: brak. 

VI. Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi - Zamawiający zastrzega, że nie jest w stanie 

precyzyjnie określić, czy i dla której jednostki pływającej będzie potrzebował rozszerzenia ochrony 

we wskazanym zakresie, dlatego poniższe postanowienia opisane zostały w celu oszacowania 

składki.  

1. Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy osobiste członków załogi (w tym użytkowników, kapitana), za 

które uważa się przedmioty codziennego użytku zwykle używane w okresie użytkowania jednostki 

pływającej, w szczególności odzież, w tym specjalistyczna odzież żeglarska, środki higieny osobistej, 

kosmetyki, zegarek, lornetka, luneta, latarka, książki, gitara, aparat fotograficzny, telefon 

komórkowy, laptop, radio, tablet, kamera video, sonar przenośny, itp.. 

2. Zakres ubezpieczenia:  

2.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy osobistych 

członków załogi, wskutek zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia jednostek 

pływających od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia (casco).  

2.2. W ramach ubezpieczenia rzeczy osobistych Wykonawca pokrywa również koszty uprzątnięcia 

pozostałości, koszty ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 

zmniejszenia jej rozmiarów, koszty zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą. 

Koszty te pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia oraz dodatkowo do limitu 20 000 zł ponad 

sumę ubezpieczenia na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

3. Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na członka załogi, według wartości odtworzeniowej, na pierwsze 

ryzyko. 

4. Franszyza redukcyjna i udziały własne: zniesione 

5. Franszyza integralna: brak 
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6. Koszty naprawy lub odtworzenia rzeczy osobistych ustala się bez uwzględnienia stopnia ich zużycia 

(zgodnie z klauzulą pełnej wartości odtworzenia). 

VII. Klauzule dodatkowe obligatoryjne 

1. Klauzula reprezentantów w brzmieniu: „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia lub klauzule 

dodatkowe przewidują wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, postanowienia takie mają zastosowanie wyłącznie do 

szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, za którego 

do celów niniejszej umowy uważa się wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego, tj. Dyrektora 

Centrum Kancelarii Prezydenta RP. W przypadku szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek 

rażącego niedbalstwa innych osób niż ww. reprezentanci Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel ponosi 

pełną odpowiedzialność.” 

2. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji w brzmieniu: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania 

zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania.” 

3. Klauzula ustalenia sum ubezpieczenia w brzmieniu: „Ubezpieczyciel przyjmie do ubezpieczenia 

według wskazanej przez Ubezpieczającego wartości: księgowej brutto lub odtworzeniowej, mienie 

Ubezpieczającego niezależnie od jego wieku, stopnia zużycia technicznego lub amortyzacji 

księgowej.” 

4. Klauzula pełnej wartości odtworzenia w brzmieniu: „Należne odszkodowanie będzie wypłacone 

przez Ubezpieczyciela w pełnej wartości odtworzenia mienia, jego naprawy lub zakupu – 

z uwzględnieniem wszystkich kosztów, jakie trzeba ponieść na odtworzenie, zakup lub naprawę 

uszkodzonego mienia, m.in. koszty transportu, demontażu, montażu, opłaty administracyjne lub 

temu podobne, itp. (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego mienia, 

z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych) bez potrącania zużycia technicznego, bez względu na 

jego wiek, stopień zużycia lub amortyzację księgową, bez względu na to, jaką część wartości 

księgowej brutto stanowi procentowy stopień uszkodzenia mienia oraz bez względu na to, czy 

Ubezpieczający przystąpi do naprawy, zakupu lub odtworzenia mienia dotkniętego szkodą. ”  

5. Klauzula niedopełnienia obowiązków w brzmieniu: „Sankcją za niedopełnienie przez 

Ubezpieczającego obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia może być odmowa wypłaty 

odszkodowania przez Ubezpieczyciela lub jego zmniejszenie, jednakże wyłącznie wtedy, gdy 

podstawą takiej sankcji jest jedna z następujących regulacji: 

a) w razie naruszenia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku 

powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku w terminie określonym w umowie ubezpieczenia lub 

ogólnych warunkach ubezpieczenia, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, 

jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi 

ustalenie okoliczności i skutków wypadku, 

b) jeżeli w razie zajścia wypadku Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie 

zastosował dostępnych mu środków, których obowiązany był użyć w celu ratowania przedmiotu 

ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, Ubezpieczyciel jest 

wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.”  

6. Klauzula notyfikacji ryzyka w brzmieniu – „Ustala się, że w czasie trwania umowy ubezpieczenia 

Ubezpieczający nie jest zobowiązany do zawiadamiania Ubezpieczyciela o zmianach okoliczności, 

które podawał do wiadomości Ubezpieczyciela lub o które Ubezpieczyciel zapytywał przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia.” 
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7. Klauzula wynagrodzenia ekspertów w brzmieniu: „Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia 

kosztów wynagrodzenia ekspertów lub rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczającego w celu 

ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody lub których zatrudnienie jest konieczne w celu 

odtworzenia mienia dotkniętego szkodą (także wówczas, gdy okaże się, że szkoda nie jest objęta 

zakresem ubezpieczenia). Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia wynosi 30 000 zł.” 

8. Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w brzmieniu: „Ubezpieczyciel uznaje 

istniejące zarówno zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zarówno w okresie użytkowania jak i w 

okresie wyłączonym z użytkowania jako wystarczające do zawarcia umowy i wypłaty 

odszkodowania, bez względu na wymogi OWU w tym zakresie. Dotyczy to również innych niż 

ubezpieczone lokalizacje miejsc, w których dokonywane są naprawy, serwisowanie, konserwacja, 

itp. 

9. Klauzula wypłaty odszkodowania w brzmieniu: „Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty 

odszkodowania od otrzymania decyzji o wyniku postępowania przez prokuraturę lub inne 

organy/instytucje.” 

10. Klauzula regresu w brzmieniu: „Nie przechodzi na Ubezpieczyciela prawo regresu w stosunku do: 

− pracowników Ubezpieczającego bez względu na formę zatrudnienia, 

− Prezydenta RP, Małżonki Prezydenta RP, rodziny Pary Prezydenckiej, zaproszonych gości, 

− osób fizycznych wykonujących pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego, 

− osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wykonujących prace lub usługi na rzecz 

Ubezpieczającego, 

− pracowników lub funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, 

chyba że szkoda została wyrządzona przez sprawcę umyślnie”. 

11. Klauzula płatności rat w brzmieniu: „W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest 

uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat składki.” 

12. Klauzula zwrotu składki w brzmieniu: „W przypadku likwidacji, sprzedaży lub przekazania innej 

jednostce budżetowej ubezpieczonej jednostki pływającej, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o tym fakcie, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu składkę za okres niewykorzystanej ochrony. 

Zwrot składki zostanie naliczony proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia w systemie pro rata 

temporis. 

VIII. Klauzule dodatkowe fakultatywne (warunki fakultatywne), mające zastosowanie do każdej 

jednostki pływającej oddzielnie: 

1. Podwyższenie odpowiedzialności dla przepięć (2.1.23) w części III (ubezpieczenie od ryzyka 

uszkodzenia, utraty lub zniszczenia) do pełnych sum ubezpieczenia, zamiast do limitu wskazanego w 

wyżej wymienionym punkcie. Liczba punktów do uzyskania: 9. 

2. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC na każde zdarzenie w rocznym okresie ubezpieczenia, na 

jednostkę pływającą (zamiast na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia). 

Liczba punktów do uzyskania: 10. 

3. Klauzula terminu zgłaszania szkód w brzmieniu: „Ubezpieczający ma obowiązek powiadomienia 

Ubezpieczyciela o szkodzie w terminie do 21 dni roboczych od dnia wystąpienia szkody lub 

powzięcia o niej wiadomości.” Liczba punktów do uzyskania: 3. 
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4. Klauzula terminu oględzin w brzmieniu: „Ubezpieczyciel nie może się powoływać na dokonanie 

zmian w stanie faktycznym spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu 

zawiadomienia o powstaniu szkody nie dokona w ciągu trzech dni roboczych oględzin miejsca szkody 

lub uszkodzonego albo zniszczonego przedmiotu. Jednocześnie, w przypadku niedokonania przez 

Ubezpieczyciela oględzin w ww. terminie, Ubezpieczający ma prawo do podjęcia naprawy, 

a Ubezpieczyciel zwróci pełne koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną przez 

Ubezpieczającego fakturą.” Liczba punktów do uzyskania: 4. 

5. Klauzula zastąpienia/odbudowy w brzmieniu – „Dla celów oszacowania i wypłaty odszkodowania 

Ubezpieczyciel akceptuje odstąpienie od obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju 

zastosowanych materiałów lub parametrów technicznych, a także pokryje koszty wymiany 

nieuszkodzonych elementów maszyny lub urządzenia lub innego mienia, jeżeli zachowanie 

dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, ich zastąpienie 

ze względów konstrukcyjnych jest niezbędne w celu przywrócenia do stanu funkcjonalności sprzed 

szkody lub kiedy zastąpienie/odtworzenie zniszczonego mienia w dotychczasowej konstrukcji lub 

przy zachowaniu dotychczasowych parametrów technicznych nie jest możliwe. Odszkodowanie nie 

może przekroczyć przyjętej sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych.” Liczba 

punktów do uzyskania: 7. 

6. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia w brzmieniu: „Ustala się dodatkowo prewencyjną sumę 

ubezpieczenia w wysokości 5 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia, która w razie powstania 

szkody służy uzupełnieniu sum ubezpieczenia tych pozycji mienia, dla których wystąpiło 

niedoubezpieczenie lub kiedy suma ubezpieczenia danego przedmiotu nie wystarcza na jego 

odtworzenie. Suma prewencyjna może mieć zastosowanie do każdego rodzaju ubezpieczonego 

mienia, bez względu na sposób określenia jego wartości.” Liczba punktów do uzyskania: 7. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

....................................................  

pieczęć Wykonawcy 

Zamawiający: 

Centrum Obsługi Kancelaria Prezydenta RP 

ul. Wiejska 10 

00-902 Warszawa  

NIP: 7010271052, Regon: 142734982 

 

FORMULARZ OFERTY (WZÓR) 

 

Działając w imieniu i na rzecz firmy: 

nazwa firmy _______________________________________________________________________ 

adres ____________________________________________________________________________ 

telefon/faks _______________________________________________________________________ 

NIP _____________________________________________________________________________ 

REGON __________________________________________________________________________ 

osoba do kontaktu __________________________________________________________________ 

tel./e-mail _________________________________________________________________________ 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy: ______________________________________________________________________ 

W odpowiedzi na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum Obsługi 

Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania PN/UK/2019-01/MW]”, składamy niniejszą ofertę. 

 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za poniższą cenę: 

� W CZĘŚCI I – ubezpieczenie floty pojazdów Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP za cenę 

brutto .................................................................. złotych  

(słownie brutto zł 

............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….) 

zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i zgodnie z wyliczeniem na 

załączonym formularzu cenowym. 

AKCEPTUJEMY następujące postanowienia fakultatywne:  

Numer 
postanowienia 

Postanowienia fakultatywne: TAK/NIE 

Warunek fakultatywny nr 1 – próg szkody całkowitej 
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a) 

Wykonawca dopuszcza możliwość uznania szkody za szkodę całkowitą przy progu 80% 
na zasadach określonych w punkcie 9.9.2. OPZ 

 

Wykonawca dopuszcza możliwość uznania szkody za szkodę całkowita przy progu 85% 
na zasadach określonych w punkcie 9.9.3. OPZ 

 

Warunek fakultatywny nr 2 – naprawa pojazdu w przypadku szkody całkowitej 

b) 

Wykonawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia dwóch napraw na zasadach 
określonych w punkcie 9.12.2. OPZ  

Wykonawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia trzech napraw na zasadach 
określonych w punkcie 9.12.3. OPZ 

 

Warunek fakultatywny nr 3 – wydłużony okres wynajmu pojazdu zastępczego 

c) 
Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie warunku fakultatywnego określonego w 
punkcie 9.16.6.2. OPZ 

 

Warunek fakultatywny nr 4 – uproszczona likwidacja szkód 

d) 

Wykonawca dopuszcza możliwość uproszczonej likwidacji szkód do kwoty 7 500 zł 
netto na zasadach określonych w punkcie 9.17.2. OPZ 

 

Wykonawca dopuszcza możliwość uproszczonej likwidacji szkód do kwoty 10 000 zł 
netto na zasadach określonych w punkcie 9.17.3. OPZ 

 

Warunek fakultatywny nr 5 – konieczna naprawa pojazdu za granicą 

e) 

Wykonawca dopuszcza możliwość naprawy koniecznej poza granicami RP do kwoty 
3 000 euro na zasadach określonych w punkcie 9.18.2. OPZ 

 

Wykonawca dopuszcza możliwość naprawy koniecznej poza granicami RP do kwoty 
3 500 euro na zasadach określonych w punkcie 9.18.3. OPZ 

 

 

UWAGA: należy wpisać „TAK” lub „NIE” w kolumnę 3 w każdej pozycji postanowienia fakultatywnego. 

W przypadku przyjęcia danego postanowienia fakultatywnego, ale w innej wersji niż podana 

w specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 

 

� W CZĘŚCI II – ubezpieczenie jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP za 

cenę brutto .................................................................. złotych  

(słownie brutto zł 

............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….) 

zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i zgodnie z wyliczeniem na 

załączonym formularzu cenowym. 

AKCEPTUJEMY następujące postanowienia fakultatywne:  

Numer 
warunku 

fakultatywnego 
Postanowienia (warunki) fakultatywne do: TAK/NIE 

1 2 3 

Ubezpieczenia jednostek pływających od ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia (casco) 

1 
Podwyższenie odpowiedzialności dla przepięć (2.1.23) do pełnych sum ubezpieczenia, 
zamiast do limitu wskazanego w wyżej wymienionym punkcie. 9 pkt. 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

2 
Zmiana sumy gwarancyjnej z „na jedno i wszystkie zdarzenia” na „na każde zdarzenie” 
– 10 pkt.  

Klauzul dodatkowych  

3 Klauzula terminu zgłaszania szkód – 3 pkt.  

4 Klauzula terminu oględzin – 4 pkt.  
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5 Klauzula zastąpienia/odbudowy – 7 pkt.  

6 Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia – 7 pkt.  

UWAGA: należy wpisać „TAK” lub „NIE” w kolumnę 3 w każdej pozycji postanowienia fakultatywnego. 

W przypadku przyjęcia danego postanowienia fakultatywnego, ale w innej wersji niż podana 

w specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 

 

1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie podanym w SIWZ. 

2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie 

wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy 

umowę zgodnie z tym wzorem. 

3. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 

     .............................................................................................................................................................. 

(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę- konsorcja) 

 

4. Dane osobowe zawarte w ofercie oraz umowie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

przedmiotowego postępowania i jego realizacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych osobowych (RODO)1 oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). 

5. 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.  

6.  Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami* 

Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom (należy podać część zamówienia oraz 

nazwy proponowanych podwykonawców)*: 

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą wstępną na czas wskazany w SIWZ, 

tj. na okres 30 dni.  

8. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr 

................. niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

9. Polegamy / nie polegamy na zasobach innych podmiotów, oraz załączamy (w przypadku polegania 

na zasobach innych podmiotów) zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów lub 

sytuacji*. 

10. Zgodnie z wymogami art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług. *** 

                                                 
1 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). 
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11. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem2 

 

[] Tak [] Nie** 

 

 

 

.……….............…………………………………….. 

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką) 

 

.........................., dnia ……..........….2019 r.  

 
 
 
 
UWAGA 
Wszystkie zmiany już po wypełnieniu ofert wstępnych powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej 
wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.  
Nie dopuszcza się używania korektora.  

 

* niepotrzebne skreślić 
**zaznaczyć właściwe 
*** w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór spowodowałby powstanie u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, składając ofertę, 
zamiast w/w oświadczenia, składa oświadczenie, w którym informuje zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (co oznacza, iż to na Zamawiającym będzie 
spoczywał obowiązek podatkowy i konieczność odprowadzenia przez Zamawiającego odpowiedniej kwoty podatku 
od towarów i usług, tzn. VAT do Urzędu Skarbowego), wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 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 zatrudniaj ą mniej ni ż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR  
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Załącznik nr 4 do SIWZ.  

Wzór umowy do Części I zamówienia - ubezpieczenie pojazdów Centrum Obsługi Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW  

NR _____ /2019 

 

zawarta w Warszawie w dniu____________ 2019 pomiędzy: 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki budżetowej) 

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiejskiej 10, 00-902 Warszawa, wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374458, NIP 7010271052, REGON 

142734982, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

-............................................................................ –  ..........................., 

a 

.....................................................................................................................................................................K

RS ........................... NIP  _____________  REGON _____________ zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

-............................................................................ –  ..........................., 

 

Wykonawca i Zamawiający zwani są dalej także Stronami lub z osobna Stroną. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) została zawarta umowa generalna ubezpieczenia pojazdów 

Zamawiającego, zwana dalej „Umową”, o następującej treści. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w następującym 

zakresie:  

a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, aktualnie: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 473,  z późn. zm.), 

b) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie krajów objętych Systemem Zielonej 

Karty (ZK), 

c) ubezpieczenia autocasco (AC), 

d) ubezpieczenia Assistance (ASS), 
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e) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW). 

2. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy będące w posiadaniu lub użytkowane przez Zamawiającego, 

wymienione w Załączniku nr 1 do umowy oraz jego uzupełnieniach lub aktualizacjach. 

3. Szczegółowe warunki ubezpieczenia dotyczące zakresów określonych w ust. 1 będą zgodne ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności z wymaganiami zawartymi 

w Opisie przedmiotu zamówienia z dnia …….….., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy i 

wybraną przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy z dnia ………, , która stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej Umowy. 

4. Do poszczególnych zakresów ubezpieczenia określonych w ust. 1 zastosowanie mają także 

następujące ogólne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę: 

a) ogólne warunki ubezpieczenia …………………...., stanowiące załącznik nr 4 do Umowy, 

b) ogólne warunki ubezpieczenia ……………….….., stanowiące załącznik nr 5 do Umowy, 

c) ogólne warunki ubezpieczenia ………………..….., stanowiące załącznik nr 6 do Umowy, 

5. W przypadku braku zgodności pomiędzy treścią ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy 

a postanowieniami Umowy, za rozstrzygające przyjmuje się postanowienia Umowy. Wszelkie 

wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.  

6. Do niniejszej Umowy Wykonawca wystawi stosowne polisy ubezpieczeniowe lub certyfikaty 

potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

 

§ 2. TERMIN I WYKONANIE UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, od dnia 20 czerwca 2019 r. do dnia 

19 czerwca 2021 r. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zawartej Umowy rozpoczyna się od dnia 20 czerwca 2019 r. 

W przypadku opóźnienia w terminie zawarcia umowy wynikającego z przeprowadzanej procedury 

rozpoczęcie terminu realizacji zamówienia może nastąpić później niż 20 czerwca 2019 r.  

3. Wykonawca gwarantuje, iż w przypadku zmian wartości, liczby i rodzaju pojazdów Zamawiającego, 

warunki ubezpieczenia określone w niniejszej Umowie nie ulegną zmianie. 

4. Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu będą wypłacane bez podatku od towarów i usług 

(VAT), jeżeli suma ubezpieczenia nie zawierała podatku VAT.  

5. Jeżeli do wypłaty odszkodowania wymagane będzie przedłożenie faktury lub faktur, Zamawiający 

nie będzie miał obowiązku przekazywania Wykonawcy tych faktur w oryginale, a jedynie w 

kserokopiach, mogących na żądanie Wykonawcy zostać poświadczone przez Zamawiającego za 

zgodność z oryginałem. 

6. Procedura likwidacji szkód wraz z postanowieniami dotyczącymi bieżącej obsługi Umowy zostaną 

uzgodnione przez strony w terminie 30 dni od podpisania niniejszej Umowy. 

7. Zastrzega się, że w przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych zawarcie Umowy ubezpieczenia nie wiąże się z uzyskaniem przez Zamawiającego 

członkostwa w TUW, a w szczególności ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu 

straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki oraz z możliwością zmniejszenia świadczeń 

towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń. Przed zawarciem Umowy Wykonawca 

przedłoży statut towarzystwa, który stanowić będzie integralną część umowy (zapis będzie miał 



Strona 49 z 77 
 

zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy działającego w formie TUW – w pozostałych 

przypadkach niniejszy zapis zostanie usunięty).  

 

§ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: ______________ zł brutto (słownie: 

_____________________________________ złotych). Strony zastrzegają, że wartość powyższa 

może ulec zmianie w związku z możliwymi zmianami Umowy wynikającymi między innymi ze zmian 

wartości, liczby i rodzajów pojazdów posiadanych lub użytkowanych przez Zamawiającego, 

stosownie do postanowień Umowy. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z 

niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Składki za poszczególne pojazdy płatne będą w ramach rocznych okresów rozliczeniowych 

przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych 

faktur/rachunków.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem, 

że na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków. 

5. Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w Umowie nie powoduje rozwiązania umowy, ani 

zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 

będzie zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy 

termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w dodatkowym wyznaczonym 

terminie, Wykonawca może zawiesić ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej 

składki. 

6. Fakturę należy wystawić na: CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10, NIP: 7010271052. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres 
mailowy: faktura.co@prezydent.pl. 

8. W przypadku sprzedaży, wycofania z eksploatacji lub przekazania pojazdu objętego Umową zostanie 
on na wniosek Zamawiającego wyłączony z Umowy. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia 
Zamawiającemu przysługuje zwrot składki. Kwota zwracanej składki nie będzie pomniejszana o 
żadne opłaty manipulacyjne i naliczana będzie proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu ochrony 
ubezpieczeniowej. 

 

 

§ 4. POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących 

Zamawiającego uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z 

zawarciem i realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania bądź uzyskania. 

Wykonawca zobowiązuje się, przede wszystkim do nieujawniania osobom trzecim, kopiowania, czy 

powielania w inny sposób żadnych informacji, w których posiadanie wszedł w związku lub przy okazji 

wykonywania Umowy, w tym wszelkich niepodanych do publicznej wiadomości informacji 

finansowych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych oraz innych dotyczących Zamawiającego.  
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2. Zasada poufności obowiązuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu. 

Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy oraz wszelkie inne informacje, 

które Zamawiający udostępni w trybie dostępu do informacji publicznej. 

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych jedynie w celu 

wykonania Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem ogólnym w sprawie danych osobowych 

(RODO). 

 

§5. PRACOWNICY REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wyznaczone do obsługi Umowy (o których mowa w pkt 2.6 

OPZ) będą w okresie wykonywania Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), 

dalej: „Pracownicy realizujący zamówienie”. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako 
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niespełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy 

o pracę. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIAN W UMOWIE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem wyraźnie określonych sytuacji. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy ponad te, które zostały wskazane w ust 3. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie zgodnie z art. 144 Ustawy, a także 

w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami: 

1) W przypadku zakupu, przyjęcia w użytkowanie, sprzedaży, wycofania z eksploatacji lub 

przekazania pojazdów. 

W przypadku zakupu lub przyjęcia pojazdu przez Zamawiającego w trakcie okresu ubezpieczenia, 

na wniosek Zamawiającego, może on zostać ubezpieczony na warunkach określonych w Umowie. 

Wszystkie doubezpieczenia będą dokonywane w oparciu o taryfy składki określone umową, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Jeżeli rodzaj pojazdu przyjmowanego w trakcie trwania umowy nie 

został uwzględniony w taryfie składek określonej umową, Wykonawca zaproponuje składki na 

poziomie cenowym odpowiadającym aktualnie obowiązującym na rynku dla danego rodzaju 

pojazdów, bez uwzględniania aktualnego przebiegu szkodowego Zamawiającego. Wprowadzenie 

odrębnej taryfy składek odnoszącej się do takiego rodzaju pojazdu, zostaną wprowadzone do 

umowy na podstawie uzgodnień między Stronami. 

Powyższe zmiany mogą zostać dokonane aneksem do polisy, aktualizacją, uzupełnieniem lub 

innym dokumentem potwierdzającym zmiany, bez konieczności sporządzania aneksu do 

niniejszej umowy. 

2) W przypadku uaktualnienia wartości pojazdów. 

Wartości pojazdów, które będą zgłaszane do ubezpieczenia zgodnie z terminami ekspiracji 

obowiązujących polis, mogą różnić się od wartości podanych w SIWZ po dokonaniu przez 

Zamawiającego ich aktualizacji na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia. Należna składka z tytułu 

ubezpieczenia AC za dany pojazd wraz z wyposażeniem będzie wyliczana w oparciu o tę 

zaktualizowaną wartość i taryfę składki przyjętą w Umowie. Powyższe nie wymaga sporządzania 

aneksu do niniejszej umowy. 

3) W przypadku konieczności zmiany zakresu ubezpieczenia pojazdu w związku z podróżą 

zagraniczną. 

W przypadku wyjazdu ubezpieczonego pojazdu poza terytorium RP i koniecznością czasowego 

rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem o 

rozszerzenie do Wykonawcy. Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w związku z wyjazdem 

za granicę Wykonawca może wymagać opłacenia składki dodatkowej według taryf składki 

określonych w umowie. Powyższe nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

4) W sytuacji gdy dotyczą one:  

a) zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia – w przypadku 

ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji 

proporcjonalnie do tej zmiany;  
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b) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalanych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

c) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

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

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem 

dokonania zmian, o których mowa w pkt 4) będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego 

wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz 

wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. 

Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić od dnia wprowadzenia: 

a) nowych stawek podatku od towarów i usług, 

b) nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, 

c) nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) nowych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

5) W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do Umowy. 

Jednak Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia wysokości składek OC w przypadku 

zmian przepisów prawnych rozszerzających zakres odpowiedzialności Wykonawcy, w tym 

ustawowego podwyższenia wysokości obowiązujących sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

6) W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi 

i likwidacji szkód. 

W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi 

i likwidacji szkód i zaoferowania Zamawiającemu wprowadzenia tych zmian w Umowie, mogą one 

zostać wprowadzone, jeżeli są korzystne dla Zamawiającego i nie wiążą się ze zwyżką 

zagwarantowanych w Umowie taryf składki. 

7) W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń. 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 

zgłoszeniach, treści Umowy lub realizacji Umowy strony uzgodnią sposób ich sprostowania. 

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy w zakresie udzielania ochrony 

ubezpieczeniowej osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy. 

2. Rozwiązanie Umowy, w szczególności odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają 

wpływu na jej interpretację. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. W zawarciu ubezpieczeń objętych niniejszą umową pośredniczy biuro brokerskie PROSPECTOR 

Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trojańskiej 7. Obowiązek 

zachowania poufności, o którym mowa w § 4 nie dotyczy przekazywania danych i informacji przez 

Wykonawcę brokerowi. 

7. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy 

nie dojdą do porozumienia wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotem umowy, są: 

a) ze strony Zamawiającego   
…, tel. …, kom. .., mail: …@prezydent.pl,     
.., tel. …, kom …, mail: …@prezydent.pl,    

b) ze strony Wykonawcy  …………….………  tel.  …………………… 
9.        .......................  tel.  …………………… 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

11. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 - Wykaz pojazdów; 

2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia; 

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy; 

4) Załącznik nr 4 – Ogólne warunki ubezpieczenia …; 

5) Załącznik nr 5 – Ogólne warunki ubezpieczenia …;  

6) Załącznik nr 6 – Ogólne warunki ubezpieczenia …; 

7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy – RODO. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do Umowy 
Oświadczenie RODO 

 
Wykonawca: 
 

 
 
 
Zamawiający: 
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej  
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

 
 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Ubezpieczenie floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP  
[sygnatura postępowania PN/UK/2019-01/MW] 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1]) 

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

realizacji niniejszej umowy.* 

 
 
 

……….............…………………………………….. 

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – 

wraz z pieczątką) 

.........................., dnia ……..........….2019 r. 

 
 
 

 

                                                 
[1] 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). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 5 do SIWZ.  

Wzór umowy do Części II zamówienia - ubezpieczenie jednostek pływających Centrum Obsługi 

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH  

NR _____ /2019 

 

zawarta w Warszawie w dniu____________ 2019 pomiędzy: 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki budżetowej) 

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiejskiej 10, 00-902 Warszawa, wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374458, NIP 7010271052, REGON 

142734982, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

-............................................................................ –  ..........................., 

a 

..................................................................................................................................................................... 

KRS ........................... NIP  _____________  REGON _____________ zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

-............................................................................ –  ..........................., 

 

Wykonawca i Zamawiający zwani są dalej także Stronami lub z osobna Stroną. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) została zawarta umowa generalna ubezpieczenia jednostek pływających 

Zamawiającego, zwana dalej „Umową”, o następującej treści. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w następującym 

zakresie:  

f) ubezpieczenie jednostek pływających od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty (casco), 

g) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi (NNW), 

h) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem jednostek 

pływających (w tym OC członków załogi), 

i) ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia są jednostki pływające będące w posiadaniu lub użytkowane przez 

Zamawiającego, wymienione w Załączniku nr 1 do umowy oraz jego uzupełnieniach lub 

aktualizacjach. 

3. Szczegółowe warunki ubezpieczenia dotyczące zakresów określonych w ust. 1 będą zgodne ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności z wymaganiami zawartymi 
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w Opisie przedmiotu zamówienia z dnia …….….., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy i 

wybraną przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy z dnia ………, , która stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej Umowy. 

4. Do poszczególnych zakresów ubezpieczenia określonych w ust. 1 zastosowanie mają także 

następujące ogólne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę: 

d) ogólne warunki ubezpieczenia …………………...., stanowiące załącznik nr 4 do Umowy, 

e) ogólne warunki ubezpieczenia ……………….….., stanowiące załącznik nr 5 do Umowy, 

f) ogólne warunki ubezpieczenia ………………..….., stanowiące załącznik nr 6 do Umowy, 

5. W przypadku braku zgodności pomiędzy treścią ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy 

a postanowieniami Umowy, za rozstrzygające przyjmuje się postanowienia Umowy. Wszelkie 

wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.  

6. Do niniejszej Umowy Wykonawca wystawi stosowne polisy ubezpieczeniowe lub certyfikaty 

potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

 

§ 2. TERMIN I WYKONANIE UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, od dnia 09 lipca 2019 r. do dnia 08 lipca 

2021 r. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zawartej Umowy rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 09 

lipca 2019 r. W przypadku opóźnienia w terminie zawarcia umowy wynikającego z przeprowadzanej 

procedury rozpoczęcie terminu realizacji zamówienia może nastąpić później niż 09 lipca 2019 r.  

3. Wykonawca gwarantuje, iż w przypadku zmian wartości, liczby i rodzaju jednostek pływających 

Zamawiającego, warunki ubezpieczenia określone w niniejszej Umowie nie ulegną zmianie. 

4. Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu będą wypłacane bez podatku od towarów i usług 

(VAT), jeżeli suma ubezpieczenia nie zawierała podatku VAT.  

5. Jeżeli do wypłaty odszkodowania wymagane będzie przedłożenie faktury lub faktur, Zamawiający 

nie będzie miał obowiązku przekazywania Wykonawcy tych faktur w oryginale, a jedynie 

w kserokopiach, mogących na żądanie Wykonawcy zostać poświadczone przez Zamawiającego za 

zgodność z oryginałem. Przedstawienie faktur nie może być wymagane m.in. w sytuacjach, 

w których Zamawiający nie będzie przystępował do naprawy czy odtworzenia mienia (zgodnie 

z klauzulą pełnej wartości odtworzenia), lub gdy naprawy dokonują osoby lub podmioty 

niezobowiązane przepisami prawa do wystawiania faktur 

6. Procedura likwidacji szkód wraz z postanowieniami dotyczącymi bieżącej obsługi Umowy zostaną 

uzgodnione przez strony w terminie 30 dni od podpisania niniejszej Umowy. 

7. Zastrzega się, że w przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych zawarcie Umowy ubezpieczenia nie wiąże się z uzyskaniem przez Zamawiającego 

członkostwa w TUW, a w szczególności ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu 

straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki oraz z możliwością zmniejszenia świadczeń 

towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń. Przed zawarciem Umowy Wykonawca 

przedłoży statut towarzystwa, który stanowić będzie integralną część umowy (zapis będzie miał 

zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy działającego w formie TUW – w pozostałych 

przypadkach niniejszy zapis zostanie usunięty).  

 



Strona 57 z 77 
 

§ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: ______________ zł brutto (słownie: 

_____________________________________ złotych). Strony zastrzegają, że wartość powyższa 

może ulec zmianie w związku z możliwymi zmianami Umowy wynikającymi między innymi ze zmian 

wartości, liczby i rodzajów jednostek pływających posiadanych lub użytkowanych przez 

Zamawiającego, stosownie do postanowień Umowy. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej 

z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Składki za poszczególne jednostki pływające płatne będą w ramach rocznych okresów 

rozliczeniowych przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionych faktur/rachunków.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem, 

że na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków. 

5. Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w Umowie nie powoduje rozwiązania umowy, ani 

zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 

będzie zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy 

termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w dodatkowym wyznaczonym 

terminie, Wykonawca może zawiesić ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej 

składki. 

6. Fakturę należy wystawić na: CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10, NIP: 7010271052. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres 
mailowy: faktura.co@prezydent.pl 

8. W przypadku sprzedaży, wycofania z eksploatacji lub przekazania pojazdu objętego Umową zostanie 
on na wniosek Zamawiającego wyłączony z Umowy. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia 
Zamawiającemu przysługuje zwrot składki. Kwota zwracanej składki nie będzie pomniejszana 
o żadne opłaty manipulacyjne i naliczana będzie proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu 
ochrony ubezpieczeniowej. 

 

§ 4. POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących 

Zamawiającego uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z 

zawarciem i realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania bądź uzyskania. 

Wykonawca zobowiązuje się, przede wszystkim do nieujawniania osobom trzecim, kopiowania, czy 

powielania w inny sposób żadnych informacji, w których posiadanie wszedł w związku lub przy okazji 

wykonywania Umowy, w tym wszelkich niepodanych do publicznej wiadomości informacji 

finansowych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych oraz innych dotyczących Zamawiającego.  

2. Zasada poufności obowiązuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu. 

Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy oraz wszelkie inne informacje, 

które Zamawiający udostępni w trybie dostępu do informacji publicznej. 

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych jedynie w celu 

wykonania Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
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2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem ogólnym w sprawie danych osobowych 

(RODO). 

 

§5. PRACOWNICY REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wyznaczone do obsługi Umowy (o których mowa w pkt II.22 

OPZ) będą w okresie wykonywania Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), 

dalej: „Pracownicy realizujący zamówienie”. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako 

niespełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy 

o pracę. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIAN W UMOWIE 
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1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem wyraźnie określonych sytuacji. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy ponad te, które zostały wskazane w ust 3. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie zgodnie z art. 144 Ustawy, a także 

w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami: 

1) W przypadku zakupu, przyjęcia w użytkowanie, sprzedaży, wycofania z eksploatacji lub 

przekazania jednostek pływających. 

W przypadku zakupu lub przyjęcia jednostki pływającej przez Zamawiającego w trakcie okresu 

ubezpieczenia, na wniosek Zamawiającego, może ona zostać ubezpieczona na warunkach 

określonych w Umowie. Wszystkie doubezpieczenia będą dokonywane w oparciu o taryfy składki 

określone umową, zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Jeżeli rodzaj jednostki pływającej przyjmowanej 

w trakcie trwania umowy nie został uwzględniony w taryfie składek określonej umową, 

Wykonawca zaproponuje składki na poziomie cenowym odpowiadającym aktualnie 

obowiązującym na rynku dla danego rodzaju jednostek pływających, bez uwzględniania 

aktualnego przebiegu szkodowego Zamawiającego. Wprowadzenie odrębnej taryfy składek 

odnoszącej się do takiego rodzaju jednostki pływającej, zostaną wprowadzone do umowy na 

podstawie uzgodnień między Stronami. 

Powyższe zmiany mogą zostać dokonane aneksem do polisy, aktualizacją, uzupełnieniem lub 

innym dokumentem potwierdzającym zmiany, bez konieczności sporządzania aneksu do 

niniejszej umowy. 

2) W przypadku konieczności zmiany zakresu ubezpieczenia jednostki pływającej w związku z 

transportem jednostki pływającej i koniecznością rozszerzenia ochrony o ryzyka kradzieżowe w 

transporcie. 

W przypadku konieczności transportu ubezpieczonej jednostki pływającej i potrzebą rozszerzenia 

zakresu ochrony o ryzyka kradzieżowe w transporcie Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem 

o takie rozszerzenie do Wykonawcy. Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w związku z 

wyjazdem za granicę Wykonawca może wymagać opłacenia składki dodatkowej według taryf 

składki określonych w umowie. Powyższe nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

3) W przypadku zmian w zakresie działalności prowadzonej przez Zamawiającego lub zmian 

organizacyjnych.  

W przypadku zmian w zakresie działalności prowadzonej przez Zamawiającego lub zmian 

organizacyjnych mogących mieć wpływ na postanowienia Umowy, niezbędne modyfikacje 

zostaną wprowadzone do Umowy na podstawie uzgodnień między Stronami. 

4) W sytuacji gdy dotyczą one:  

a) zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia – w przypadku 

ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji 

proporcjonalnie do tej zmiany;  

b) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalanych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  
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c) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

d) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

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

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem 

dokonania zmian, o których mowa w pkt 4) będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego 

wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz 

wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. 

Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić od dnia wprowadzenia: 

e) nowych stawek podatku od towarów i usług, 

f) nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, 

g) nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

h) nowych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

5) W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do Umowy. 

6) W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi 

i likwidacji szkód. 

W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi 

i likwidacji szkód i zaoferowania Zamawiającemu wprowadzenia tych zmian w Umowie, mogą one 

zostać wprowadzone, jeżeli są korzystne dla Zamawiającego i nie wiążą się ze zwyżką 

zagwarantowanych w Umowie taryf składki. 

7) W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń. 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 

zgłoszeniach, treści Umowy lub realizacji Umowy strony uzgodnią sposób ich sprostowania. 

8) Zamawiający przewiduje zmiany do niniejszej umowy, które wynikają z klauzul przewidzianych 

w SIWZ. 

9) Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie, na skutek zmian korzystnych dla 

Zamawiającego dokonanych w treści OWU w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do 

niniejszej umowy. 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy w zakresie udzielania ochrony 

ubezpieczeniowej osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy. 

2. Rozwiązanie Umowy, w szczególności odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają 

wpływu na jej interpretację. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Kodeksu 

morskiego, Kodeksu cywilnego. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. W zawarciu ubezpieczeń objętych niniejszą umową pośredniczy biuro brokerskie PROSPECTOR 

Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trojańskiej 7. Obowiązek 

zachowania poufności, o którym mowa w § 4 nie dotyczy przekazywania danych i informacji przez 

Wykonawcę brokerowi. 

7. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy 

nie dojdą do porozumienia wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotem umowy, są: 

a) ze strony Zamawiającego   
…, tel. …, kom. .., mail: …@prezydent.pl,     
.., tel. …, kom …, mail: …@prezydent.pl,    

b) ze strony Wykonawcy  …………….………  tel.  …………………… 
       .......................  tel.  …………………… 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

10. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 - Wykaz jednostek pływających; 

2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia; 

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy; 

4) Załącznik nr 4 – Ogólne warunki ubezpieczenia …; 

5) Załącznik nr 5 – Ogólne warunki ubezpieczenia …;  

6) Załącznik nr 6 – Ogólne warunki ubezpieczenia … ; 

7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy – RODO. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do Umowy 
Oświadczenie RODO 

 
Wykonawca: 
 

 
 
 
Zamawiający: 
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej  
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

 
 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Ubezpieczenie floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP  
[sygnatura postępowania PN/UK/2019-01/MW] 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1]) 

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

realizacji niniejszej umowy.* 

 
 
 

……….............…………………………………….. 

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – 

wraz z pieczątką) 

.........................., dnia ……..........….2019 r. 

 
 
 

 

                                                 
[1] 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). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Wykonawca: 

 

………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP, KRS) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Zamawiający: 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej  

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

 

 

OŚWIADCZENIE1 WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako: ustawa Pzp),  

STANOWIĄCE WSTĘPNE POTWIERDZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIANIA WARUNKI UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Ubezpieczenie floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum Obsługi 

Kancelarii Prezydenta RP. Część I: Ubezpieczenie floty pojazdów, Część II: Ubezpieczenie jednostek 

pływających”, [znak sprawy PN/UK/2019-01/MW]: 

 

A. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz SIWZ. 

 

B. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, postępowaniu 

wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz SIWZ, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów, w następującym zakresie2: 

nazwa podmiotu zakres 

  

  

  

 

                                                 
1 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone 

przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu 

 
2 podać nazwę/y podmiotu/ów i zakres 
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C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

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

(podpis) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Wykonawca: 

 

………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP, KRS) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Zamawiający: 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej  

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

 

 

OŚWIADCZENIE1 WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

STANOWIĄCE WSTĘPNE POTWIERDZENIE, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z 

POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Ubezpieczenie floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum Obsługi 

Kancelarii Prezydenta RP. Część I: Ubezpieczenie floty pojazdów, Część II: Ubezpieczenie jednostek 

pływających”, [znak sprawy PN/UK/2019-01/MW]: 

 

A. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp2. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

B. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………3 nie zachodzą 

                                                 
1
 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być 

złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do 
wykluczenia 
2
 podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp 

3
 podać nazwę/y podmiotu/ów 



Strona 66 z 77 
 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

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

(podpis) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE FAKULTATYWNE. 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP, KRS) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 Zamawiający: 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej  

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY8 

składane na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

Oświadczam, że dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

pod adresem internetowym: 

�
** https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu – dotyczy podmiotów wpisanych do 

Krajowego Rejestru Sądowego [KRS] 

�
**  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx – dotyczy podmiotów wpisanych do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 

�
**   ……………………………………………………….……………… (wpisać odpowiedni adres internetowy 

w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane) 

 

[** – proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju wykonawcy] 

 

W związku z powyższym wnoszę o samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, z ww. bazy 

danych. 

 

………………………….……., dnia ……………….2019 r.  ………………………………………… 

(miejscowość)  (podpis) 

                                                 
8 Oświadczenie fakultatywne. Zgodnie z § 10 ust. 1. rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ. OŚWIADCZENIE – GRUPA KAPITAŁOWA. 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,NIP, KRS) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Zamawiający: 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej  

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

 

  

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ1 

(ART. 24 UST. 11 W ZWIĄZKU Z ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP) 

 

Biorąc udział w postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie 

floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP. Część I: 

Ubezpieczenie floty pojazdów, Część II: Ubezpieczenie jednostek pływających”  

[znak sprawy PN/UK/2019-01/MW] 

po zapoznaniu się z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczam, co następuje: 

1. nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą inni 

wykonawcy składający ofertę w postępowaniu*; 

2. należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca: 

………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy) 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*, 

oraz przedstawiam w załączeniu dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia*. 

*niepotrzebne skreślić 

 

.........................., dnia ……..........….2019 r.     ..........…………………………………….. 

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką) 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego niniejszy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

                                                 
1 grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 
369), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w 
tym również tego przedsiębiorcę. 
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Załącznik nr 10 do SIWZ. FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI I - UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW 

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP – DOSTĘPNY NA WNIOSEK
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Załącznik nr 11 do SIWZ. FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI Ii - UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK 

PŁYWAJĄCYCH CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP – DOSTĘPNY NA WNIOSEK
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Załącznik nr 12 do SIWZ. WYKAZ POJAZDÓW – DO CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – DOSTĘPNY NA WNIOSEK
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Załącznik nr 13 do SIWZ. WYKAZ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH – DO CZĘSCI II ZAMÓWIENIA – DOSTĘPNY 

NA WNIOSEK
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Załącznik nr 14 do SIWZ. INFORMACJA O WYPŁACONYCH ODSZKODOWANIACH DO CZĘŚCI I - 

UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP – DOSTĘPNY NA 

WNIOSEK
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Załącznik nr 15 do SIWZ. INFORMACJA O WYPŁACONYCH ODSZKODOWANIACH DO CZĘŚCI II - 

UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP – 

DOSTĘPNY NA WNIOSEK
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Załącznik nr 16 do SIWZ. WNIOSEK. 

 

Wykonawca: 

 

………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP, KRS) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Zamawiający: 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej  

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

 

Wniosek o przekazanie dokumentów 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi ubezpieczenia floty pojazdów oraz jednostek pływających 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP: Część I: Ubezpieczenie floty pojazdów, Część II: 

Ubezpieczenie jednostek pływających, znak sprawy PN/UK/2019-01/MW składam wniosek o 

przekazanie dokumentów: 

− Wykazu pojazdów Zamawiającego/Wykazu jednostek pływających* 

− Wykazu szkodowości do części I zamówienia/do części II zamówienia* 

− Formularza cenowego do części I zamówienia/do części II zamówienia*  

o których mowa w § 5 ust. 4 SIWZ.  

 

Wnioskowane dane proszę przesłać na adres mail: …………………., a hasło do rozszyfrowania danych proszę 

przesłać SMS na numer telefonu: …………. 

Jednocześnie oświadczam, że dokumenty, o których mowa powyżej – zawierające informacje poufne  

i newralgiczne z punktu widzenia Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – zostaną wykorzystane tylko 

i wyłącznie w celu złożenia oferty lub w przypadku uzyskania zamówienia także do realizacji umowy oraz 

zostaną niezwłocznie - po osiągnięciu powyższego celu - usunięte (skasowane/zniszczone) w sposób 

nieodwracalny wszystkie kopie ww. dokumentów, jak również nie będą przekazywane podmiotom 

trzecim, a u Wykonawcy dostęp do tych dokumentów – Wykazu pojazdów Zamawiającego wraz z Opisem 

stanu technicznego oraz Formularza cenowego - będą miały wyłącznie osoby zaangażowane do 

przygotowania oferty lub realizacji umowy.  

*niepotrzebne skreślić 

 

.........................., dnia ……..........….2019 r.  ……...........................…………………………………….. 

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką) 
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Załącznik nr 17 do SIWZ. Formularz: Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum 

Obsługi Kancelarii Prezydenta RP. Część I: Ubezpieczenie floty pojazdów, Część II: Ubezpieczenie 

jednostek pływających” 

[znak sprawy PN/UK/2019-01/MW] 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do  
                (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

reprezentowania: 

…………………………….………………………………….………………………………………………..…… 
(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), odda Wykonawcy 

 

…………………………………………………………………....…………………………….…………….……. 
(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji niezbędne zasoby2………………………………………………………………………………. 
                                                                                                         (zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonania zamówienia pn.  ………………………………………….…………………………………………  
(nazwa zamówienia publicznego) 

oznaczonego nr ………………, część nr ……………… 

 

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania. 

 

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to3: …………. 

                                                 
2
 Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku. 

 
3
 np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie 

związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez 

zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie 

do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 
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…………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą4: ……………………………………………….. 

 

 

………………………………………………. 

(miejsce i data złożenia oświadczenia)   .………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń 

woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

                                                 
4
 np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy, itp. 


