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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 

Rozdz. I  Informacje o Zamawiającym 
 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.)  wspólnie przez Zamawiających:  
 

Nazwa Zamawiającego Adres NIP REGON 

Biblioteka Raczyńskich 
Plac Wolności 19, 61-739 

Poznań 
7781128507 000277658 

Centrum Kultury Zamek 
Św. Marcin 80/82, 61-809 

Poznań 
7781019907 000278178 

Dom Kultury Stokrotka 
ul. Cyniowa 11, 60-175 

Poznań 
7791063531 631231768 

Galeria Miejska Arsenał 
 Stary Rynek 6, 61-772 

Poznań 
7781029018 000278020 

Muzeum Archeologiczne 
ul. Wodna 27, 61-781 

Poznań 
7781027953 000654877 

Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości 

ul. Woźna 12, 61-777 
Poznań  

7781128909 000277902 

Teatr Polski w Poznaniu 
 ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 

Poznań 
7781003125 000278882 

Teatr Ósmego Dnia 
ul. Ratajczaka 44, 61-816 

Poznań 
7781117142 004833330 

Teatr Muzyczny 
ul. Niezłomnych 1e, 61-894 

Poznań 
7780173262 000278860 

Wydawnictwo Miejskie 
POSNANIA 

 ul. F. Ratajczaka 44, 61-816 
Poznań 

7781476390 301605598 

Estrada Poznańska 
ul. Masztalarska 8, 61 - 767 

Poznań 
7770002010 000279730 

 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) przez 

Nord Partner Sp. z o.o. działający na podstawie porozumienia zawartego przez Zamawiających do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe 

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta Poznań. 

 

Pełnomocnik Zamawiających 

NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń. Zezwolenie na 

prowadzenie działalności brokerskiej nr 428/98 z dnia 14.08.1998r. Wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, 

NIP: 956-19-33-030. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami ze strony Pełnomocnika Zamawiającego:  
- Agnieszka Jędrzejewska - przedstawiciel Brokera Ubezpieczeniowego NORD PARTNER   
tel. 56 306 77 35, tel. kom. 661 613 483, e-mail: agnieszka.jedrzejewska@np.com.pl    

mailto:agnieszka.jedrzejewska@np.com.pl
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- Maciej Kowalczyk - przedstawiciel Brokera Ubezpieczeniowego NORD PARTNER   
tel. 56 651 43 00; tel. kom. 605 236 095, e-mail: maciej.kowalczyk@np.com.pl  
E-mail do korespondencji: agnieszka.jedrzejewska@np.com.pl  
Korespondencja pisemna:  
Nord Partner Sp. z o.o., ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 
Godziny pracy Pełnomocnika Zamawiającego:  
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 
Strona internetowa Pełnomocnika Zamawiającego: http://www.nordpartner.pl/ 

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

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów 

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

 

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera 

ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem obsługującym 

Zamawiającego. 

Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  

wybranych instytucji kultury Miasta Poznań. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 stanowiący integralną część 

niniejszej SIWZ. 

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

66510000-8 Usługi ubezpieczenia 

4. Pełnomocnik Zamawiającego żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm)  

podwykonawców. 

5. Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

6. Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

7. Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 i 

ust. 5 ustawy Pzp.  

8. Zamawiający  na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w 

ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na 

ten cel,  w następującym zakresie: 

Opcja A - rozszerzenie zamówienia do wysokości 10% zamówienia podstawowego w ramach: 
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,  
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
c) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo), 
d) ubezpieczenie NNW osób wykonujących prace na zasadach określonych w porozumieniach 

podpisanych z jednostkami Służby Więziennej - 20 osób, 
e) ubezpieczenie NNW wolontariuszy, praktykantów, stażystów - 20 osób. 
 

Ubezpieczenie w ramach Opcji A będzie na warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych w 
przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Rozszerzenie zamówienia 
polegające na doubezpieczeniu mienia (wszelkich środków trwałych – nieruchomości oraz ruchomości, 
sprzętu elektronicznego) wybudowanych, zmodernizowanych lub nabytych przez Ubezpieczonych 
podczas trwania umowy, na podstawie umów sprzedaży, bądź innych umów, na mocy których powstanie 

mailto:maciej.kowalczyk@np.com.pl
mailto:agnieszka.jedrzejewska@np.com.pl
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po stronie ubezpieczonego prawo do używania mienia oraz ubezpieczenia dodatkowych osób w ramach 
ubezpieczenia NNW.  

Składka: 
 Stawka stosowana za doubezpieczenie będzie wyznaczona przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym za zamówienie podstawowe (dla 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia). 
 Maksymalna składka za doubezpieczenie w ramach opcji A wyniesie nie więcej niż 10 % 

składki zaproponowanej przez Wykonawcę dla danego ryzyka w zamówieniu 
podstawowym. 

 Dla ryzyka odmiennego od określonego w SIWZ Zamawiający dopuszcza stosowanie 
odmiennej stawki niż tej wynikającej z formularza ofertowego Wykonawcy. 
 

Opcja B – rozszerzenie zamówienia polegające na przedłużeniu umowy o kolejne 12 miesięcy na 
warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. (dla Opcji B- stawka/składka nie musi być tożsama z zamówieniem 
podstawowym – 24 miesiące). 

 
Faktyczne potrzeby Ubezpieczającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie 
obowiązywania umowy ubezpieczenia. 
 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte  
w załączniku nr 7 do SIWZ – opis przedmiot zamówienia wraz załącznikami 7.1- 7.7. W związku z 
powyższym na podstawie art.8 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego 
udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze 
stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących instytucji kultury 
zamieszczonych w załączniku nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki nr 7.1-7.7 do 
opisu przedmiotu zamówienia– wzór wniosku - załącznik nr 6 do SIWZ. 

Rozdz. IV Opis części zamówienia 
Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Rozdz. V Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

 

Rozdz.VI Oferty wariantowe 
Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdz. VII Termin wykonania zamówienia. 
Przewidywany okres ubezpieczenia:  od 1.02.2019 roku do 31.12.2020 roku 

Dodatkowo w ramach prawa opcji B Zamawiający przewiduje przedłużenie umowy o kolejne 12 miesięcy 

(od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r.). 

 

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

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej SIWZ; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Pełnomocnika Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.  

2. Zgodnie z art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje 

możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została 

najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ,  nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
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3. Pełnomocnik Zamawiającego wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania następujących 

warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: 

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

odrębnych przepisów; 

Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na 

terenie Polski w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Pełnomocnik Zamawiającego nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Pełnomocnik Zamawiającego nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 

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

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

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

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

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

udowodnić Pełnomocnikowi Zamawiającego, 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. 

5. Pełnomocnik Zamawiającego wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który 

nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zasad 

określonych w art. 23 ustawy Pzp.  

7. Pełnomocnik Zamawiającego może uznać, na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

8. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy 

Pzp, Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. 

Oświadczenia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Pełnomocnik Zamawiającego od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”. 

 
Rozdz. IX Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania  
1. Z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę,  w stosunku do którego zachodzi 

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

2. Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcę na 

podstawie w art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.: 

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

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ  

zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia 



  
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta Poznań 

 

6 

 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  

trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003  r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2344 z późn. zm.); 

 

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

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

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

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

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

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

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

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postepowaniu wykonawcy.  

4. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie ust. 3. 

Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca jest obowiązany złożyć 
oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. Oświadczenia i dokumenty mają spełniać 
wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia ws. dokumentów. 
 

Rozdz. X Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

 

1. W zakresie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b ustawy Pzp 

należy przedłożyć 

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 
1.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona w postępowaniu, na wezwanie Pełnomocnika Zamawiającego w celu potwierdzenia 

okoliczności o których mowa z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: 

1.2.1 zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie 

wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, wydanego przez właściwy organ 

nadzoru bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r.  – 

zaświadczenia, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do 

prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego organu na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym zakłada 

ten ma siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia,  

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

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

odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. 

 

2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 

 

2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 
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2.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Pełnomocnikowi 

Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do 

SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona w postępowaniu, na wezwanie Pełnomocnika Zamawiającego w celu potwierdzenia 

okoliczności o których mowa z art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp: 

2.3.1 odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 
2.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2.3.1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

2.5 Dokument, o którym mowa w pkt 2.4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

2.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2.4 

zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

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

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - pkt 2.5 

stosuje się odpowiednio. 

2.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Pełnomocnik 

Zamawiającego może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

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

zamówienia, Pełnomocnik Zamawiającego może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców 

do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Pełnomocnikowi Zamawiającego, 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, które  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 

Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w niniejszym punkcie musi wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
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zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 

5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

5.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.2 Oświadczenie wymienione w pkt. 1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3 Dokumenty wymienione w pkt. 1.2.1 składa w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców 

składających wspólną ofertę, którzy spełniają dany warunek samodzielnie bądź łącznie zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Pełnomocnika Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. 

5.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania od Wykonawców składających 

wspólną ofertę oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 2  składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

5.5 Zobowiązanie wskazane w pkt 4 składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdz. XI Sposób porozumiewania się Pełnomocnika Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Pełnomocnik Zamawiającego wymaga, aby porozumiewanie (wnoszenie oświadczeń woli, 
dokumentów, pism oraz informacji a w tym środków ochrony prawnej) pomiędzy Wykonawcą a 
Pełnomocnikiem Zamawiającego odbywało się z zachowaniem formy pisemnej.  

Jednocześnie informuje się, iż Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza składanie w formie poczty 
elektronicznej (adres Pełnomocnika Zamawiającego: agnieszka.jedrzejewska@np.com.pl) - 
następujących dokumentów: 

 Zapytania i odpowiedzi do treści specyfikacji, o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy Pzp. 

 Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej o którym mowa w treści art. 92 ustawy 
Pzp.  

 Wezwania do uzupełnienia dokumentów art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a ustawy Pzp. 

 Wezwania do złożenia wyjaśnień art. 87 ust 1, art. 90 ust. 1 ust.  Pzp. 

 Zawiadomienia o oczywistych omyłkach 
2. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca należy uwzględnić godziny pracy Pełnomocnika Zamawiającego. 

3. Jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego lub Wykonawca przekażą oświadczenie, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Pełnomocnik 
Zamawiającego domniema (przyjmuje się), iż pismo (dokument) wysłane przez Pełnomocnika 
Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. W przypadku otrzymania przez wykonawcę pisma nieczytelnego, o niepełnej treści itp. 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Pełnomocnika Zamawiającego. 

mailto:agnieszka.jedrzejewska@np.com.pl
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6. W korespondencji kierowanej do Pełnomocnika Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

7. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. X składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.  

8. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń 

mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 

dalszego postępowania. 

9. Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić    

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Pełnomocnik Zamawiającego nie będzie mógł 

sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii. 

10. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

11. Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.  

12. Wykonawca może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Pełnomocnik Zamawiającego udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do 

Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Rozdz. XII Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdz. XIII Wadium 
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 

 

Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać wymagania 

Pełnomocnika Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty. 

5. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do SIWZ. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 

mowa w SIWZ. 
7. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem ręcznym w 

sposób czytelny i trwały. 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w 

nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest nie później niż w 

terminie ich składania, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć pisemne 

uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

Pzp, Pełnomocnik Zamawiającego będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako 
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niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

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

10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy: 

1) poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za 

zgodność z oryginałem), 

2) przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, 

przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

11. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza.  

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

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

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

polskim (Dz. U. 2018r., poz. 931 z późn. zm.). 

14. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były naniesione czytelnie i parafowane 

własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę. 

15. Pełnomocnik Zamawiającego zaleca, aby wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w 

sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

16. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. 

17. Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętej 

kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 
 

nazwę i adres Wykonawcy: 

nazwę i adres Pełnomocnika Zamawiającego: 

 
oznaczenie: 

Oferta w postępowaniu na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta Poznań” 
Nie otwierać przed : /należy podać dzień i godzinę otwarcia ofert/ 

 

18. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). 

Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Pełnomocnikowi Zamawiającego oferty zmieniającej, 

według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu posiadającym 

dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 18). Oferta zmieniająca wcześniej 

złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty 

zostały zmienione. 

19. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu 

Wykonawca złoży Pełnomocnikowi Zamawiającego pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, 

podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym 

aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Pełnomocnik Zamawiającego zwróci 

Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za 

pokwitowaniem odbioru lub prześle na adres wskazany w piśmie. 
 

Rozdz. XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert:  Nord Partner sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 

Poznań 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 23.01.2019, do godziny 12:00 
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3. Otwarcie ofert:  w dniu 23.01.2019 o godzinie 12:15 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w Nord Partner sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 

Poznań. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Pełnomocnik Zamawiającego zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
1)  kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

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

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

do SIWZ. 

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

kosztów, elementów cenotwórczych i innych składników wpływających na ostateczną cenę  

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

umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 

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

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

umowy). 

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

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

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

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

Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

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

między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

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

dwóch miejsc po przecinku. 

8. Pełnomocnik Zamawiającego poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych 

poprawek, w następujący sposób: 

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

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

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

Pełnomocnik Zamawiającego dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po 

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

pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza. 

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

wykonania zamówienia. 

 
Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnomocnik Zamawiającego będzie kierował się niżej opisanym 

kryteriami oceny ofert: 
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Kryterium Waga 
Cena zamówienia podstawowego i opcjonalnego łącznie 60 

Fakultatywne warunki ubezpieczenia 40 

 

1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 

pkt). 

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

Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru: 

 
Cn 

P= –––––*60% + Wf  

Cb 

 

gdzie: 

P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych kryteriach (Cena oferty) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

matematyki; 

Cn - cena najtańszej oferty; 

Cb - cena oferty badanej; 

Wf   - ilość punktów za warunki fakultatywne 
 

Fakultatywne warunki ubezpieczenia podkryteria: 

 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - 15%,  

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego all risk - 5%, 

 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 15% 

 klauzula funduszu prewencyjnego - 5% 
 

Wf =(Xa x 15%) + (Xb x 5%) + (Xc x 15%) + (Xc x 5%) = max 40 pkt 

Przy czym: 

Xa – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

Xb – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Xd – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Xf – ilość uzyskanych punktów dla klauzuli funduszu prewencyjnego 

 

3. Pełnomocnik Zamawiającego jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska 

najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 

 

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

celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

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

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, w terminie 

określonym wart. 94 ustawy Pzp. 

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

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

to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich 

współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej 

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

obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
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5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca: 

1) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona 

i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, 

koordynacji itp. 

 
Rozdz. XIX Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
Rozdz. XX Informacja w sprawie postanowień Umowy 

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

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 

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

oraz wartości umowy. 

 
Rozdz. XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

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

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

w wyniku naruszenia przez Pełnomocnika Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

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

Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 

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

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

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zamawiający:  

Zamawiający Adres Adres e-mail Telefon 

Biblioteka Raczyńskich 
Plac Wolności 19, 61-739 

Poznań 
informacja@bracz.edu.pl  61 852 98 68 

Centrum Kultury Zamek 
Św. Marcin 80/82, 61-809 

Poznań 

  
sekretariat@ckzamek.pl 

 
61 646 52 76 

Dom Kultury Stokrotka 
ul. Cyniowa 11, 60-175 

Poznań 
dkstokrotka@tlen.pl  61 867 19 19 

Galeria Miejska Arsenał 
Stary Rynek 6, 61-772 

Poznań 
arsenal@arsenal.art.pl  61 852 95 01 

Muzeum Archeologiczne 
ul. Wodna 27, 61-781 

Poznań 
muzarp@man.poznan.pl  61 852 82 51 

Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości 

ul. Woźna 12, 61-777 Po-
znań  

sekretariat@wmn.poznan.pl  61 851 72 89 

Teatr Polski w Poznaniu 
ul. 27 Grudnia 8/10, 61-

737 Poznań 
teatr.polski@teatr-polski.pl  61 852 56 28 

Teatr Ósmego Dnia 
ul. Ratajczaka 44, 61-816 

Poznań 
teatr@osmego.art.pl  61 855 20 86 

Teatr Muzyczny 
ul. Niezłomnych 1e, 61-894 

Poznań 
sekretariat@teatr-

muzyczny.poznan.pl 

61 852 32 67 

mailto:informacja@bracz.edu.pl
mailto:sekretariat@ckzamek.pl
mailto:dkstokrotka@tlen.pl
mailto:arsenal@arsenal.art.pl
mailto:muzarp@man.poznan.pl
mailto:sekretariat@wmn.poznan.pl
mailto:teatr.polski@teatr-polski.pl
mailto:teatr@osmego.art.pl
mailto:sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl
mailto:sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl
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Wydawnictwo Miejskie 
POSNANIA 

ul. F. Ratajczaka 44, 61-816 
Poznań 

wm@wm.poznan.pl  61 851 86 01 

Estrada Poznańska 
ul. Masztalarska 8, 61 - 767 

Poznań 
sekretariat@estrada.poznan.pl  61 852 88 33 

 
oraz Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, dane kontaktowe – 
torun@np.com.pl,  tel. (56) 651 43 00.  

2. Inspektor ochrony danych osobowych w Nord Partner Sp. z o.o. - dane kontaktowe: 
odo@np.com.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania o udzielnie zamówienia 
publicznego pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych 
instytucji kultury Miasta Poznań, prowadzonego w trybie nieograniczonego (podstawa prawna – art. 
6 ust. 1 lit. c RODO). 

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

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

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

7. Pani/Pana  dane osobowe będą wykorzystywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres: 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**, 

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

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że dochodzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych, 

 prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 prawo do sprzeciwu, o których mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 
Rozdz. XXIII Postanowienia końcowe 

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

składane przez Pełnomocnika Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do 

protokołu postępowania. 

mailto:wm@wm.poznan.pl
mailto:sekretariat@estrada.poznan.pl
mailto:torun@np.com.pl
mailto:odo@np.com.pl
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2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

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

ich otwarciu. 

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

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

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

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

ust. 4 ustawy PZP. 

4. Pełnomocnik Zamawiającego określił w SIWZ dodatkowe wymogi dotyczące zachowania poufnego 

charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zostania członkiem Towarzystwa  Ubezpieczeń Wzajemnych 

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

strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie 

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

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018r., poz. 999 z późn. zm.).   
6. W zakresie każdej z części zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osoby/osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia polegające na zawieraniu umów ubezpieczenia oraz rozliczeń płatności składki. 

7. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

9. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Pełnomocnik Zamawiającego może 

udostępnić Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku 

przesłanego elektronicznie lub faksem. 

 

 

 
Wykaz załączników do SIWZ. 
 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu; 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 5 – wzór umowy;  
Załącznik nr 6 – wniosek o udostępnienie załącznika nr 7 do SIWZ - opisu przedmiotu zamówienia wraz z 
załącznikami; 
Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia.
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Załącznik Nr 1 

  
…………… 2018 r. 

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

O F E R T A 

dla 

Miasta Poznań 

plac Kolegiacki 17 

61-841 Poznań 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

 

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  

wybranych instytucji kultury Miasta Poznań  

 

my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie -  podać nazwy 

i adresy wszystkich członków konsorcjum) 

 

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

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

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

określonym w Szczegółowym Formularzu Cenowym, wynosi: 

 

Cena zamówienia podstawowego i opcjonalnego łącznie  

kwota:   

słownie:   

w  tym: 

Cena zamówienia podstawowego  

kwota:   

słownie:   

Cena zamówienia wynikającego z prawa opcji A 
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kwota:   

słownie:   

Cena zamówienia wynikającego z prawa opcji B 

kwota:   

słownie:   
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3. Szczegółowy formularz cenowy za poszczególne ryzyka:  

Kryterium cena oferty – 60% 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezp. /  
gwaran. w zł 

(podstawowe) 

Stawka/ 
składka 

jednostkowa 

Składka 
pierwszy 

rok 

Składka  
drugi rok 

Suma 
składek za 
pierwszy i 
drugi rok 

Opcje A Opcje B 
Składka 

za pełny okres 
ubezpieczenia 

z prawem 
opcji A+B 

% zł zł 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

A 
Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk 

662 649 032,44 zł 
+ limity na 

pierwsze ryzyko 

    
10 
% 

 
  

  
‰ 

B 
Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

6 727 302,18 zł + 
limity na 

pierwsze ryzyko 

    
10 
% 

 
  

% 

C 

Ubezpieczenie mienia w 

transporcie krajowym 

(cargo) 
5 000 000,00 zł 

 
   

10%  

  

% 

D 
Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej* 

5 000 000, 00 zł/ 
10 000 000,00 zł 

Nie dotyczy 
   

Nie dotyczy 
  

E 

Ubezpieczenie NNW osób 
wykonujących prace na 
zasadach określonych w 
porozumieniach 
podpisanych z jednostkami 
Służby Więziennej 

10 000 zł na 
osobę – 10 osób 

    

10%  

  

za 1 osobę 

F 

Ubezpieczenie NNW 

wolontariuszy, stażystów, 

praktykantów 

10 000 zł na 
osobę – 20 osób 

 
  

 

10%    
za 1 osobę 

 RAZEM          
*zaznaczyć prawidłowy wariant sumy gwarancyjnej 
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Instrukcja:         
Kolumna V: prosimy o podanie składki  za pierwszy okres ubezpieczenia / pierwszy okres polisowy 
Kolumna VI: prosimy o podanie składki za drugi okres ubezpieczenia/ drugi okres polisowy   
Kolumna VII: prosimy o podanie składki łącznej za pierwszy i drugi okres ubezpieczenia / pierwszy i drugi 
okres polisowy   
Kolumna VIII: prosimy o podanie składki za OPCJE A – iloczyn składki za  łączny okres ubezpieczenia – 
pierwszego i drugiego roku/ pierwszy i drugi okres polisowy (kol. VII) oraz przewidzianej wielkości opcji 
(kol. VIII)    
Kolumna X: prosimy o podanie składki za OPCJE B - składki za pełny 12 miesięczny okres ubezpieczenia  
Kolumna XI: prosimy o podanie łącznej składki za 24 m-ce z uwzględnieniem prawa OPCJI A oraz OPCJI B  
(suma kol. VII, IX oraz X) 
 
4. Oświadczamy, że ceny jednostkowe podane w Szczegółowym formularzu cenowym uwzględniają 

wszystkie elementy cenotwórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego 

odnoszące się do przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla prawidłowej jego 

realizacji. 

 
5. Przyjmujemy fakultatywne warunki ubezpieczenia - 40% z podkryteriami: 

 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 15%. 

Lp. Warunek fakultatywny Wybór* 
Liczba 
pkt. 

A1 

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki i lokautów – 
zwiększenie limitu do 5 000 000,00 zł 
Akty terroryzmu – zwiększenie limitu do 5 000 000,00 zł 

 10 

Brak zwiększenia  0 

A2 
Zalania, jeżeli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu  
zwiększenie limitu do 1 000 000,00 zł 

 10 

Brak zwiększenia  0 

A3 

Dewastacje bez związku z kradzieżą –  
zwiększenie limitu do 200 000,00 zł  
Graffiti – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 40 000,00 zł 
Dewastacja – szkody w zieleni – zwiększenie limitu 
odpowiedzialności do 10 000,00 zł 
 

 10 

Brak zwiększenia  0 

A4 

Awaria (mechaniczna bądź elektryczna) –  
zwiększenie limitu do 200 000,00 zł 

 8 

Brak zwiększenia  0 

A5 

Katastrofa budowlana – 
 zwiększenie limitu do 10 000 000,00 zł 
Klauzula prac remontowo-budowlanych – zwiększenie limitu dla 
przedmiotu prac remontowo- budowlanych do 4 000 000,00 zł 

 10 

Brak zwiększenia  0 

A6 
Kradzież zwykła (w tym wartości pieniężne do 10 000 zł) –  
zwiększenie limitu do 40 000,00 zł 

 6 

Brak zwiększenia  0 

A7 

Przepięcia zgodnie z klauzulą przepięć –  
zwiększenie limitu do 1 000 000,00 zł 

 8 

Brak zwiększenia  0 
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A8 

Zwiększenie dodatkowego limitu dopłaty do szkody dla  dzieł, 
eksponatów, budynków o charakterze zabytkowym do 
wysokości 2 000 000,00 zł  

 8 

Brak zwiększenia  0 

A9 

Koszty usunięcia awarii -  
włącznie do ochrony ubezpieczeniowej kosztów usunięcia awarii 
urządzeń będących przyczyną powstania szkody w limicie 100 000 
zł na wszystkie lokalizacje 

 8 

Brak włączenia  0 

A10 

Wad konstrukcyjnych lub projektowych – włączenie do ochrony 
ubezpieczeniowej szkód powstałych wyniku wad konstrukcyjnych 
lub projektowych – limit 1 000 000,00 zł 

 6 

Brak włączenia  0 

A11 

Dla budynków, budowli, maszyn i urządzeń, aparatów 
technicznych oraz wyposażenia (pozycje mienia ubezpieczone w 
wartościach księgowych brutto oraz odtworzeniowych), ustala się, 
że odszkodowanie wypłacone będzie do wysokości kosztów 
odbudowy zniszczonego lub uszkodzonego mienia albo zakupu 
środka trwałego o takich samych parametrach nie więcej jednak 
niż do 130% wartości księgowej brutto lub wartości 
odtworzeniowej danego środka trwałego - tym samym wartość 
księgowa brutto lub wartość odtworzeniowa dla tych 
przedmiotów zostanie powiększona o 30%. 

 14 

 Brak włączenia  0 

A12 

Franszyza integralna 0 zł dla szyb i innych przedmiotów szklanych 
oraz franszyza integralna 0 zł dla pozostałych zdarzeń. 

 2 

Franszyza integralna 50 zł dla szyb i innych przedmiotów 
szklanych oraz franszyza integralna 200 zł dla pozostałych 
zdarzeń.  

 0 

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

(i tym samym nie nalicza punktów) 

  
B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 5%. 

Lp. Warunek fakultatywny Wybór* Liczba pkt. 

B1 
Kradzież zwykła – 
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 40 000,00 zł 

 25 

Brak zwiększenia  0 

B2 

Wirusy, hakerzy -  
objęcie ochroną szkód powstałych wskutek działania wirusów 
komputerowych oraz hakerów z limitem w wysokości 50 000 zł 

 20 

Brak włączenia   0 

B3 

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, 
protesty – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 500 000,00 zł 
Akty terroryzmu – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 
500 000,00 zł 

 20 

Brak włączenia  0 

B4 

Zwiększone koszty działalności – 
Koszty proporcjonalne - zwiększenie limitu do 100 000,00 zł 
Koszty nieproporcjonalne - zwiększenie limitu do 100 000,00 zł 

 15 
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Brak zwiększenia  0 

B5 
Franszyza redukcyjna - brak   

 20 

Franszyza redukcyjna w wysokości 300,00 zł  0 
 
* - zaznacz wybór X – w przypadku braku oznaczenia wyboru Zamawiający przyjmuje brak akceptacji 

(i tym samym nie nalicza punktów)  

 
 

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

(i tym samym nie nalicza punktów) 

 
 

D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 15%. 

Lp. Warunek fakultatywny Wybór * 
Liczba 
pkt. 

D1 

Wina umyślna (klauzula reprezentantów) – 
zwiększenie podlimitu do 100 000,00 zł 
 

 12 

Brak zwiększenia  0 

D2 

Zasada słuszności –  
włączenie do ochrony ryzyka szkód osobowych do naprawienia których 
Ubezpieczony zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności  

 10 

Brak włączenia  0 

D3 
Klauzula 72 godzin – zmiana z 72 godzin na 168 godzin 

 
8 

Brak zmiany 
 

0 

D4 

OC  dane osobowe - odpowiedzialności  o szkody wyrządzone w związku z 
gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem 
obowiązujących przepisów o ochronie tych danych włączenie z podlimitem 
200 000,00 zł   

 
10 

Brak włączenia 
 

0 

D5 
OC szkody wynikłe ze stopniowego oddziaływania temperatury, gazów, 
oparów, wilgoci, dymów, pyłów, sadzy, itp. z podlimitem 200 000 zł  

 6 

Brak włączenia  0 

D6 
Podwyższenie sumy gwarancyjnej do 10 000 000 zł na jeden i wszystkie 
wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 

 20 

Brak podwyższenia  0 

D7 
Podwyższenie podlimitów sumy gwarancyjnej określonych w pkt 4.3  o 25%  16 
Brak podwyższenia  0 

D8 
Franszyza integralna (szkody rzeczowe): 0,00 zł  8 

Franszyza integralna (szkody rzeczowe): 200,00 zł  0 

D9 

Klauzula odtworzenia sumy 

Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma 
ubezpieczenia/gwarancyjna/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na 
wniosek Ubezpieczonego w przypadku szkody do maksymalnej wysokości 
100% limitów wyznaczonych w wymaganych warunkach ubezpieczenia. 

 10 

Brak włączenia  0 

F. Klauzula funduszu prewencyjnego – 5% 

Lp. Warunek fakultatywny Wybór * 
Liczba 
pkt. 
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* - zaznacz wybór X – w przypadku braku oznaczenia wyboru Zamawiający przyjmuje brak akceptacji (i 

tym samym nie nalicza punktów)  

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

przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego / będzie**) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w 

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

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

przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów): 

 

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

usług] 

7. Zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ. 

 

8. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w 

SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

9. Oświadczamy że:  

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

 akceptujemy zakres wymagany w załączniku nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia, 

 uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

 gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
oraz zmian do SIWZ, 

 niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

 zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ, 

 akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ. 

 ceny/stawki za świadczone usługi w ramach prawa opcji A nie ulegną zmianie w stosunku do 
określonych w ofercie cen/stawek dla „zamówienia podstawowego”, 

 nie będziemy wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy z 
prawa opcji nie skorzysta. 

 

10. Oświadczamy, że: 

10.1. przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie***) 

10.2. powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: ***) 

 

F1 

Klauzula funduszu prewencyjnego - Z zastrzeżeniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ubezpieczyciel stawia 
do dyspozycji ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 8% 
płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego 
postępowania przetargowego na cel prewencyjny zaakceptowany przez 
ubezpieczyciela. Czynności, które zostaną podjęte w związku z realizacją 
niniejszej klauzuli zostaną rozliczone w oparciu o uregulowania wewnętrzne 
ubezpieczyciela dotyczące przyznawania i rozliczania środków na cele 
prewencyjne. 

 100 

Brak włączenia  0 
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_______________________________________________________________________________ 
 część (zakres) przedmiotu zamówienia 

   

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

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

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy2     małe, średnie3           duże 

 

11. Oświadczamy, że jesteśmy:  

________________________________________________________________________ 
(wpisać: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem – jeżeli dotyczy); 
w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie: np. konsorcja – należy wpisać kategorię przedsiębior-
stwa oddzielnie dla każdego z tych wykonawców);  

(kategorie przedsiębiorstwa wynikają z zalecenia Komisji z dnia 06.05.2003 r. dotyczącego definicji  
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36.). 

 

12. Oświadczamy, że informacje i dokumenty ___________________________________________ 

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

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

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ****) 

 

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

_____________________________________________________________________ 

nr  telefonu_____________________________ 

  nr faksu________________________________ 

e-mail__________________________________ 

15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                             

 

______________________________________________ 

czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  
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*) cenę oferty należy podać z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

**) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w pkt. 6 - 

Zamawiający uzna, odpowiednio, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

***) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w pkt 11 

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

nazwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć 

wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i  Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy w 

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

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

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

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

lub gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, wynikające z art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO, wykonawca nie składa tego oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia może nastąpić przez jego 

wykreślenie). 

 



  
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta Poznań 

 

25 

 

Załącznik Nr 2  

 

 

Zamawiający: 

………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………………………… 

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

…………………………………………….………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta 

Poznań, postępowanie nr………….,  oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Pełnomocnika  

Zamawiającego w Rozdziale VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

 

        ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Pełnomocnika Zamawiającego w Rozdziale VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………,  

w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

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 3  

Zamawiający: 

……………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………………………… 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta 

Poznań, postępowanie nr ……………………, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp . 

 

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

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

        ………………………………………… 

(podpis) 
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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.: …………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

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

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

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 4   
 

  
Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

NALEŻY ZŁOŻYĆ W CIĄGU 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z 

OTWARCIA OFERT 

 

Ja niżej podpisany 

_____________________________________________________________________________________ 

imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

 

____________________________________________________________________________ 

nazwa i siedziba Wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
_____________________________________________________________________________________ 

nazwa postępowania 

 

niniejszym oświadczam, iż 

 
- Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r., poz. 798 z późn. zm.), wraz z innym Wykonawcą 
(bądź innymi Wykonawcami) biorącymi udział w ww. postępowaniu *), 

 

- Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej łącznie z: *) 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Siedziba 

   

   

   

 

 

  
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Miejscowość, data Podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
W przypadku gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli 
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 
UMOWA nr ……………… 

 

zawarta w dniu ……………… w Poznaniu, 

pomiędzy  

Nazwa Adres NIP REGON 
Reprezentowany 

przez 

Biblioteka Raczyńskich 
Plac Wolności 19, 

61-739 Poznań 
7781128507 000277658 

 

Centrum Kultury Zamek 
Św. Marcin 80/82, 

61-809 Poznań 
7781019907 000278178 

 

Dom Kultury Stokrotka 
ul. Cyniowa 11, 60-

175 Poznań 
7791063531 631231768 

 

Galeria Miejska Arsenał 
 Stary Rynek 6, 61-

772 Poznań 
7781029018 000278020 

 

Muzeum 
Archeologiczne 

ul. Wodna 27, 61-
781 Poznań 

7781027953 000654877 
 

Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości 

ul. Woźna 12, 61-
777 Poznań  

7781128909 000277902 
 

Teatr Polski w Poznaniu 
 ul. 27 Grudnia 8/10, 

61-737 Poznań 
7781003125 000278882 

 

Teatr Ósmego Dnia 
ul. Ratajczaka 44, 

61-816 Poznań 
7781117142 004833330 

 

Teatr Muzyczny 
ul. Niezłomnych 1e, 

61-894 Poznań 
7780173262 000278860 

 

Wydawnictwo Miejskie 
Posnania 

 ul. F. Ratajczaka 44, 
61-816 Poznań 

7781476390 301605598 
 

Estrada Poznańska 
ul. Masztalarska 8, 

61 - 767 Poznań 
7770002010 000279730 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lubicka 

16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865 przez 

Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 zł 

 

a  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym  przez: 

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

2) ………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1968 j.t  ze zmianami). 

 

Definicje : 
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Umowa – zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zmianami). 

Umowa ubezpieczenia – zgodnie z Tytułem XXVII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

(Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zmianami), 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem umowy jest: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  

wybranych instytucji kultury Miasta Poznań 

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,  

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  

c) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo), 

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

e) Ubezpieczenie NNW osób wykonujących prace na zasadach określonych w porozumieniach 

podpisanych z jednostkami Służby Więziennej, 

f) ubezpieczenie NNW wolontariuszy, praktykantów, stażystów, 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 1 Opis przedmiotu 

zamówienia wraz z klauzulami ubezpieczeniowymi regulującymi umowę stanowiącego integralną 

część niniejszej Umowy. 

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 

 

 Nazwa OWU 

A.  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia ……………………z dnia ………………. 

B.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ………. z dnia …………………….. 

C.  Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia  mienia w transporcie krajowym (cargo)……….. z dnia………. 

D.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej……………………z dnia ………………. 

E.  Ubezpieczenie NNW 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW……………………z dnia ………………. 

 

 

§ 2 

OKRES UBEZPIECZENIA 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.02.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku,  

z podziałem na następujące dwa podokresy ubezpieczenia (lata polisowe): 

Lata polisowe Okres ubezpieczenia 

I rok polisowy od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

II rok polisowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001025
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2. Na każdy podokres ubezpieczenia (rok polisowy), o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wystawi 

oddzielne polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. 

3. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy 

objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy. 

4. Przed upływem terminu każdego podokresu ubezpieczenia Zamawiający przedstawi Wykonawcy 

uaktualnione dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia. 

5. Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek przyjętych z oferty przetargowej  

dla każdego rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. 

6. W przypadku skorzystania z prawa opcji B umowa może zostać przedłużona o kolejne  

12 miesięcy tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 3 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej Umowy (załącznik nr 2). 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia tj. polisy ubezpieczeniowe 

w oznaczonym w tych umowach okresie w oparciu o postanowienia opisu przedmiotu 

zamówienia. 

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

 

§ 4 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

a) w przypadku dokonywania przez Zamawiających inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego 

wartości lub zbywania takiego majątku, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia; 

b) w przypadku konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów; 

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

instytucji kultury) mogących wystąpić u Zamawiających tj. instytucji kultury, w tym zmianie zakresu 

wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania; 

d) w przypadku korzystnych dla Zamawiających zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ocena 

korzystności należy do Zamawiającego; 

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

f) w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach albo opisie przedmiotu 

zamówienia określonych w załączniku nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia wraz z 

klauzulami ubezpieczeniowymi regulującymi umowę. 

2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 

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

trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych inwestycji, 

umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiających obowiązek ubezpieczenia; 

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

i składek ubezpieczenia będących ich konsekwencją; 

c) zmianie wartości umowy wskutek zachodzących zmian w związku z wykonywaniem umowy 

ubezpieczenia; 

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

ujawnieniem się i/lub powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w 

niniejszej umowie i załącznikach do niej lub wynikającego z konieczności dostosowania  

do wymogów instytucji finansujących;  
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e) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu 

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

powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego  

z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 

f) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w załączniku nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu 

zamówienia wraz z klauzulami ubezpieczeniowymi regulującymi umowę. 

g) wydłużeniu lub skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów 

ubezpieczenia; 

h) zmianie terminu płatności, liczby rat oraz wysokości rat; 

i) zmianie zakresu i/lub przedmiotu i/lub miejsca i/lub rodzaju prowadzonej działalności 

Zamawiających np. w przypadku uzyskania lub utraty zamówienia/kontraktu; 

j) aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, adresu siedziby,  formy prawnej, 

nr konta bankowego; 

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

umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości; 

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

obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;  

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

liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy, przy czym wymaga to zgody obu 

Stron umowy.  

n) na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny jednostkowej 

(rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o której mowa w 

formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty:  

 -  na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia  

zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana (zwiększona lub 

zmniejszona) 

- na zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

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

3. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt n ) powyżej każda ze stron umowy,  

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

do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Do wniosku należy 

dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę 

jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której 

mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu ich 

zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień 

odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we 

własnym zakresie. 

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

ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy. 

 

§ 5 

SKŁADKI 

1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi : 
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………………………………. zł ((słownie: …………………………………………………………………………………….) 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy w tym: 

a) podstawowa wartość umowy wynosi: ………………………………. zł (słownie ……………………………) 

b) wartość umowy wynikająca z prawa opcji A: ……………………………. zł (słownie ………………………), 

c) wartość umowy wynikająca z prawa opcji B: …………………………. zł (słownie ……………………………) 

2. Płatność składki na konto wykonawcy zostanie podana w wystawionych dokumentach  

potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 

3. Składka za ubezpieczenia zamówienia podstawowego płatna w 2-ch równych ratach w każdym 

rocznym okresie ubezpieczenia: 

Nr raty  Termin płatności: 

I 15.02.2019 

II 15.07.2019 

III 15.02.2020 

IV 15.07.2020 

 

4. Szczegółowego podziału składki na poszczególne instytucje kultury biorące udział w postępowaniu 

przetargowym dokona broker w oparciu o podaną w § 5 składkę za wykonanie zamówienia. 

Szczegółowe rozliczenie składki stanowi załącznik nr 3 do Umowy - Rozliczenie składki  

na instytucje kultury. 

5. Składka za polisy z okresem wyrównawczym w pierwszym okresie ubezpieczenia  płatna będzie 

jednorazowo w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 

6. Dodatkowe składki/płatności w ramach prawa opcji A płatne będą w ciągu 30 dni  

od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 

7. Dodatkowa składka za ubezpieczenia w ramach prawa opcji B płatna będzie w 2-ch równych 

ratach w rocznym okresie ubezpieczenia. 

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

o których mowa w § 6 w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego.  

 

§ 6 

PRAWO OPCJI 

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, 

które dotyczyć może następującego zakresu:  

a) OPCJA A - rozszerzenie zamówienia w poniższych rodzajach ubezpieczeń (ryzykach): 

Rodzaje ubezpieczeń 
Wysokość opcji 

(w stosunku do zamówienia podstawowego) 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 10% 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk 
10% 

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 

(cargo) 
10% 

Ubezpieczenie NNW osób wykonujących prace na 

zasadach określonych w porozumieniach 

podpisanych z jednostkami Służby Więziennej  

10% 

Ubezpieczenie NNW wolontariuszy, 

praktykantów, stażystów  
10% 
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b) OPCJA B – przedłużenie umów/ umowy o kolejne 12 miesięcy w zakresie ryzyk, których dotyczy 

zamówienie podstawowe. 

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

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem opcji. 

3. Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu 

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

za 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis (bez 

stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej). 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia 

opcjonalnego. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w przypadku niewywiązania się  

z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 8 lub wystąpienia niezgodności w 

zestawie ilości zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,01% składki za 

zamówienie podstawowe określonej w § 5 ust. 1.  

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku nienależytego 

wykonania obowiązków umownych, na drodze sądowej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

ZASTOSOWANIE KLAUZULI SPOŁECZNEJ 

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące usługi objęte przedmiotem 

zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy  w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności osób wykonujących czynności 

administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawianiem umów ubezpieczenia, 

koordynowaniem zgłoszeń szkód i rozliczaniem płatności, oraz złoży w dniu zawarcia umowy wykaz 

ilościowy tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę. 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia wykazu ilościowego 

tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę i nie zaleganiu z 

wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji 

przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na 

umowę o pracę.  

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żądania przez Wykonawcę zwrotu 

poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, jeśli Wykonawca narusza ciążące  

na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z umowy bądź powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

2) W szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania nie wykonuje przedmiotu umowy 

zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  



  
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta Poznań 

 

36 

 

3) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i musi zawierać uzasadnienie. 

4) Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia  

przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie odstąpienia.  

 

§ 10 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, 

b) cofnięcia Wykonawcy zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, 

c) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy ubezpieczenia zawarte w wykonaniu 

niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on 

ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem  

co do dnia, według zasady pro rata temporis. 

 

§ 11 

POUFNOŚĆ INFORMACJI 

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

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

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

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

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

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

powiązanych. 

2. Ujawnienie powyższych informacji przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe tylko 

i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

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

w tym paragrafie) przez swoich pracowników. 

 

§ 12 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

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

przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Obowiązek zostanie spełniony wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio zostały uzyskane w celu realizacji umowy. . 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

4. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej 

zawarcia i wykonania.  

 

 

§ 13 
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

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

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

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 999 z późn. zm.).  

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

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

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

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

powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, 

w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla Wykonawcy i dla każdego Zamawiającego. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami ubezpieczeniowymi regulującymi umowę; 

2. Oferta Wykonawcy; 

3. Rozliczenie składki na instytucje kultury; 

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy.  

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

           .......................................                       .................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


