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Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ogłasza postępowanie w trybie 

podstawowym bez negocjacji przygotowane na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez 

Supra Brokers S.A.  na niżej opisane zamówienie publiczne: 

I.DANE ZAMAWIAJĄCEGO (art. 281 ust 1 pkt 1-2)  

Nazwa:  Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Adres siedziby:  Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz 

NIP:  618-18-44-896 

REGON:  250810478 

PKD:  3821Z 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto 

Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  (art. 281 ust 1 pkt 3-4) 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą”.  

2. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji.   

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. "Kodeks cywilny” (tekst jednolity Dz.U. z 2022 

poz. 1360 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

4. Z powodu ochrony poufnego charakteru informacji Specyfikacja Warunków Zamówienia 

zwana dalej SWZ, na podstawie art. 280 ust. 3 ustawy została podzielona na część zawierającą 

informacje jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść SWZ nie objęta poufnością jest 

dostępna na stronie internetowej, natomiast część SWZ objęta poufnością zostanie 

udostępniona Wykonawcy po złożeniu wniosku o udostępnienie. W treści wniosku Wykonawca 

http://www.suprabrokers.pl/
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zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr postępowania/SWZ, którego 

wniosek dotyczy.  Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści 

udostępnionych informacji i dokumentów.  

Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie 

złożonego wniosku. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną 

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku 

świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 

sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy). 

Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem 

przedmiotu zamówienia i struktura zawodowo-wiekowa pracowników Zamawiającego. 

 

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz przepisy 

wykonawcze do niej a w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 281 ust. 1 pkt 5) 

Kod CPV: 66.51.00.00-5- usługa ubezpieczenia na życie  

1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz 

członków rodzin pracowników Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina”. 

2. Zamawiający nie gwarantuje,  że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie 

rodzin pracowników Zamawiającego  przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie.  

3. W ciągu trwania umowy ubezpieczenia (Umowy Generalnej) zawartej w wyniku 

niniejszego postępowania mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych. 

4. Jeżeli pracownik lub członek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, 

Zamawiający nie jest zobowiązany do opłacania za nich składki ubezpieczeniowej. 

5. Szczegółowe warunki zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

http://www.suprabrokers.pl/
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6. Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 

2 do SWZ. 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 281 ust 1 pkt 6)  

1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi 

ubezpieczeniowej, tj. od 01.01.2023 do 31.12.2025 r. 

2. Ubezpieczający zastrzega, że umowę grupowego ubezpieczenia na życie (Umowę 

Generalną) zawrze jedynie z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania 

Towarzystwem Ubezpieczeń oraz nie będzie dokonywał potrąceń z wynagrodzenia za 

pracę i przekazywał składek na ubezpieczenie na rzecz innych podmiotów, w tym 

Towarzystw Ubezpieczeń i innych pośredników ubezpieczeniowych, niż Towarzystwo 

wyłonione w trybie niniejszego postępowania. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ 

PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST.1 (art. 281 ust 1 pkt 15, oraz 

art. 281 ust 2 pkt 2)  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie posiadania 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej czyli 

posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 

wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których  mowa w ustawie z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (tekst 

jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1130 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność 

przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej 

(Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie 

działalności ubezpieczeniowej; 

2) wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1 ustawy. 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy 

może na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

http://www.suprabrokers.pl/
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2.1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2.2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania 

lub Zamawiającym; 

2.3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności  są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności  nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, 

Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego  w art. 46 - 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1133oraz z 2021 r. poz.2054 i 

2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974) 

http://www.suprabrokers.pl/
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_258
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_258
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_189.a


 

 
Strona 6  

 

 F615 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A. 

 

_____________________________________________________________________  
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 

lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

http://www.suprabrokers.pl/
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_115
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
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oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się: 

1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona  

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy sankcyjnej. 

4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy 

sankcyjnej. 

http://www.suprabrokers.pl/
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VI. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE W ROZUMIENIU ART. 58 USTAWY 

1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć  

oświadczenie potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu. 

3) Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4) Zamawiający może  żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5) Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną 

za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie 

nieuregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani dołączyć do 

oferty Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy 

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Niniejsze oświadczenie wymagane 

jest w związku z art. 117 ust. 4 ustawy. 

VII. WYKONAWCY DZIAŁAJĄCY W FORMIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 

Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku 

udzielenia mu zamówienia, Umowa Generalna nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności  

a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem. 

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (art. 281 ust 2 pkt 3) 

Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni,  

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona  do złożenia podmiotowego środka 

dowodowego: 

a) Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

(Załącznik nr 7 do SWZ).  

http://www.suprabrokers.pl/
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W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.      

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 281 ust 1 pkt 12) 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przez Ofertę należy 

rozumieć wypełniony Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Wykonawca dołącza do oferty Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy. 

Oświadczenia te uwzględniają przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego  (wzór Oświadczeń stanowi Załącznik nr 5 do SWZ). 

Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący 

wymagany podmiotowy środek dowodowy.  

3. Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być złożone pod rygorem nieważności w 

formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym).W przypadku gdy Oświadczenia zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej.   

4. Poświadczenia  zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej  

dokonują odpowiednio osoby wskazane w § 6 ust. 3 i § 7 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz notariusz. 

http://www.suprabrokers.pl/
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5. Wymagana forma złożenia pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na 

rzecz Wykonawcy:  pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej tj. w postaci 

elektronicznej  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania  z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje mocodawca lub notariusz. 

6. Oferta powinna być: 

a) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto, 

b) podpisana pod rygorem nieważności kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W sytuacji, 

gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 

przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą 

być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone 

do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Wykonawca, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto może 

przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania 

http://www.suprabrokers.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

11. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie 

odrzuceniu. 

12. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

13. Oferta, dokumenty i Oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku 

polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 

dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

14. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 pkt. 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem 

oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

 

15. Do Oferty należy dołączyć: 

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 

wykluczeniu (Załącznik nr 5 do SWZ); 

2) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Gdy 

umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do 

oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swoim zakresem umocowanie do złożenia 

oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy – jeżeli dotyczy,    

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

jeżeli dotyczy, 

4) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy, 

5) ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk*, 

6) ogólne warunki grupowych ubezpieczeń dodatkowych*, 

7) tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu*, 

8) katalog operacji chirurgicznych*, 

9) warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia*, 

10) kartę produktu ubezpieczenia – dokument zawierający informacje o produkcie 

ubezpieczeniowym*. 

http://www.suprabrokers.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych o których 

mowa w IX. 15. pkt. 5)-10) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia podpisu pod dokumentami z punktów 5)-10). Są to jedynie informacje  

o produkcie ubezpieczeniowym, traktowane jako wzorce umowne.  

X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)  

1) Oferty należy składać do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w 

tym samym dniu 28.11.2022 r. o godz. 12:00. 

2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 27.12.2022 r. 

3) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

4) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

5) Oferta składana elektronicznie musi zostać opatrzona  elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 

oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto, wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto. Zalecamy stosowanie podpisu na 

każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy 

oraz ust. 2 ustawy, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie 

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

6) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 

drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 

się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

7) Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

8) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

http://www.suprabrokers.pl/
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9) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

10) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

11) Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto w sekcji ,,Komunikaty” . 

12) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ (art. 281 ust 1 pkt 8 i 10)  

1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  

Pani Beata Sobkowicz-Gostyńska - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,  

Pani Patrycja Katkowska - w zakresie procedury udzielenia zamówienia.  

2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto. 

3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający  wymaga, aby 

komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 

wysłana do Zamawiającego. 

http://www.suprabrokers.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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4) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto. Informacje dotyczące 

odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 

Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, 

której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, 

będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto do konkretnego Wykonawcy. 

5) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" 

oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 ustawy.  

7) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy.  

http://www.suprabrokers.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcą w 

inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 281 ust 1 pkt 9 z zw. z art. 

65 ust. 1, art. 66 i art. 69).  

XII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY 

(art. 281 ust 1 pkt 19) 

1) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX 

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

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych Średnich 

Przedsiębiorstw. 

3) Odwołanie przysługuje na: 

a)  Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b)  Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5) Odwołujący przekazuje  zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej,  przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6) Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio albo  jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

7) Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w 

terminie: 

a)  5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja  została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

http://www.suprabrokers.pl/
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8) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

9) Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania 

czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia 

następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

10) Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty 

przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz 

uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich 

tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia 

tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 

11) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym.  

12) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a 

pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

13) Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 281 ust 1 pkt 16) 

1. Cena oferty na wymieniony w SWZ zakres przedmiotu zamówienia powinna być podana w 

złotych polskich cyfrowo i słownie.  

2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań Umowy Generalnej.  

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania 

się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi 

mieć wpływ na cenę zamówienia.  

5. Zgodnie z art. 225 ustawy jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

http://www.suprabrokers.pl/
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dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

6. Cena Oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez 

Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich. 

7. W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) 

Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba że z treści pozostałych 

dokumentów będzie wynikać prawidłowość ceny. 

8. Pozostałe postanowienia dotyczące ceny Oferty: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów administracyjnych, w tym za czynności 

związane z zawarciem i administrowaniem Umową Generalną w zakresie określonym w 

art. 4 Ustawy z dnia 15.12.2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń oraz kosztów obsługi 

umowy ubezpieczenia. 

b) Koszty wymienione w pkt a) będą wypłacane przez cały okres trwania Umowy 

Generalnej, bez względu na wysokość wskaźnika szkodowości polis ubezpieczenia na 

życie zawartych w drodze niniejszego postępowania. Zasady przekazywania i 

szczegółowe warunki podziału kosztów wymienionych w pkt a) zostaną przekazane 

Wykonawcy osobnym pismem przez pełnomocnika Zamawiającego po rozstrzygnięciu 

postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji. 

c) Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie obciążony w/w kosztami z tyt. zawarcia i 

obsługi Umowy Generalnej oraz polis ubezpieczenia na życie zawartych w drodze 

niniejszego postępowania. 

http://www.suprabrokers.pl/
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XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERTY (art. 281 ust 1pkt 17)  

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków 

ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane 

w szczegółowych warunkach zamówienia). 

 

Sposób punktowania ofert według następujących wag:  

 

A. cena    20 % 

B. warunki ubezpieczenia  80 % 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców wobec każdego z kryterium.  

 

N = C + P 

Gdzie : 

N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 

P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

C = cena 20 % 

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 

Ilość punktów (C) = (najniższa zaoferowana cena x 100 x 0,20)/cena badanej oferty 

P = warunki ubezpieczenia 80 % 

 

Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres 

ochrony ubezpieczeniowej, według zasady - za przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych 

http://www.suprabrokers.pl/
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zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba punktów możliwa do 

uzyskania za przyjęcie danej klauzuli wskazana jest w formularzu ofertowym. 

 

Klauzule obligatoryjne muszą być bezwzględnie przyjęte przez Wykonawcę. 

Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru: 

Ilość punktów (P) = (WP x 100 x 0,80)/WM 

WP- wartość liczbowa kryterium warunki ubezpieczenia uzyskana w danej ofercie 

WM- maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa kryterium warunki ubezpieczenia 

 

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu 

Wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób 

prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizując obowiązek, o 

którym mowa w art. 13 RODO informujemy:  

1.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

2.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę oraz broker Zamawiającego 

przygotowujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa postępowanie – Supra Brokers S.A z 

siedzibą we Wrocławiu oraz Związek Komunalny Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina” a także 

podmioty uczestniczące w postępowaniu na platformazakupowa.pl 

3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

4.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy. 

5.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

http://www.suprabrokers.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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6.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

7.Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO (art. 218 ust 1 pkt 18) 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę któremu zostanie udzielone zamówienie o miejscu 

i terminie zawarcia Umowy Generalnej. 

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy Generalnej poda wszelkie informacje niezbędne do 

wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego.  

3. Zamawiający podpisze Umowę Generalną z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę, spełni wszystkie wymagania opisane w SWZ 

4. Do Wykonawcy zostanie wysłany oryginał podpisanej przez Zamawiającego Umowy 

Generalnej o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca podpisze Umowę 

Generalna i prześle  Zamawiającemu. Wykonawca sporządzi na podstawie dokumentacji 

postępowania polisy ubezpieczeniowe oraz prześle je pocztą elektroniczną do Supra 

Brokers S.A, celem sprawdzenia poprawności zapisów. Po akceptacji treści polis 

ubezpieczeniowych Supra Brokers S.A. wskaże adres dostarczenia podpisanych oryginałów 

dokumentów ubezpieczenia. 

5. Zamawiający dopuszcza podpisanie Umowy Generalnej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający prześlę podpisaną Umowę 

Generalna do Wykonawcy poprzez platformę Zamawiającego. Wykonawca podpisze 

przesłaną Umowę Generalna i odeśle do Zamawiającego.    

 

XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TERŚCI TEJ UMOWY (art. 281 

ust 1 pkt 7) 

 

http://www.suprabrokers.pl/


 

 
Strona 21  

 

 F615 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A. 

 

_____________________________________________________________________  
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści przyszłej Umowy Generalnej znajdują się we wzorze Umowy Generalnej 

stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ. 

XVIII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH (art. 218 ust 2 pkt 4-5) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Niniejsze zamówienie 

dotyczy zakresu o zasięgu, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej części i przez 

jednego Wykonawcę, będzie stanowić najbardziej efektywny, z punktu widzenia technicznego, 

ekonomicznego i formalnego, sposób realizacji przedmiotu zamówienia . Podzielenie na części 

groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także 

potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia dotyczące różnego rodzaju ubezpieczeń. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania 

części zamówienia, co mogłoby skutkować brakiem ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

Z rozeznania rynku wynika, iż tego typu zamówieniami zajmują się wyspecjalizowane w 

poszczególnych rodzajach ubezpieczeń  towarzystwa ubezpieczeniowe, posiadające zezwolenie 

na prowadzenie działalności w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń. 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH (art. 218 ust 2 pkt 6) 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.  

XX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY (art. 218 ust 2 pkt 7) 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na 

zaksięgowaniu w trybie miesięcznym wpływu składki ubezpieczeniowej za okres wynikający z 

Umowy Generalnej oraz wypłacie odszkodowania za szkodę Zamawiającemu.  

2. Wykonawca zawierając Umowę Generalną równocześnie oświadcza, że zatrudnia na 

podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących czynności wskazane w pkt. 1 powyżej. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy udokumentowania faktu zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy, poprzez przedłożenie  Zamawiającemu w ciągu 5 dni od momentu żądania: 

a. oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
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b. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

stosunku pracy, lub 

c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

lub 

d. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia stosunku pracy, rodzaj umowy i zakres 

obowiązków pracownika. 

4. Nieprzedłożenie  przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 3 traktowane 

będzie jako niewypełnienie obowiązku określonego w SWZ i art. 95 ustawy.  

XXI. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 214 UST. 1 PKT 7 USTAWY (art. 

218 ust 2 pkt 11) 

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania Umowy Generalnej zamówienia 

polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 

25% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodnie z  

przedmiotem zamówienia podstawowego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników oraz członków rodzin pracowników Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, 

Czysta Gmina" Orli Staw w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 

ust. 1 pkt. 7 ustawy. 
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XXII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu. 
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje wymogu złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
8. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
9. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ  

Integralną część specyfikacji warunków zamówienia stanowią niżej wymienione załączniki: 

Załącznik nr 1   Szczegółowe warunki zamówienia,  

Załącznik nr 2   Struktura zawodowo-wiekowa pracowników, 

Załącznik nr 3   Formularz Oferty, 

Załącznik nr 4   Projektowane postanowienia umowy - Umowa Generalna, 

Załącznik nr 5  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodleganiu wykluczeniu, 

Załącznik nr 6  Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(jeśli dotyczy), 

Załącznik nr 7  Oświadczenie o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia  

z postępowania, 

Załącznik nr 8 Wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ. 

 

 
Dokument sporządził/sprawdził:  

Patrycja Katkowska 

Supra Brokers S.A. 
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Zatwierdzam 

Przewodniczący Zarządu 
Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
(-) 

Jan Adam Kłysz 
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Załącznik Nr 4 -  Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA  
 

 

Zawarta w dniu ..................... r. w Kaliszu 

 

pomiędzy: 

Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Adres siedziby: Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz 

NIP: 618-18-44-896 

REGON: 250810478  

 

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Ubezpieczającym lub Zamawiającym  

 

a 

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

z siedzibą w ............................................................................................................................. 

 

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Ubezpieczycielem lub Wykonawcą  

 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego:  

Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1, wpisaną do rejestru  

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425834, NIP: 8943041146, 

REGON: 021916234   

 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na 

życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina”   

 

zwana dalej Umową Generalną, 

 



 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu 

(Ubezpieczonym są pracownicy oraz uprawnieni członkowie rodzin pracowników 

Ubezpieczającego) ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Ubezpieczającego 

w SWZ nr 202/2022/Kalisz. 

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych) zawieranych w ramach 

niniejszej Umowy Generalnej jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz 

członków rodzin pracowników Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 

 

§ 2 

Niniejsza Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej 

Umowy Generalnej zawarta zostaje na okres 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi 

ubezpieczeniowej, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. 

 

§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia (na podstawie niniejszej Umowy Generalnej) Ubezpieczyciel 

potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą 

złożoną Ubezpieczającemu. 

 

§ 4 

Integralną część niniejszej Umowy Generalnej stanowią: 

a) SWZ nr 202/2022/Kalisz; 

b) Oferta Ubezpieczyciela na formularzu ofertowym wg Załącznika nr 3 do SWZ; 

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie; 

d) Ogólne Warunki Grupowych Ubezpieczeń Dodatkowych; 

e) Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu; 

f) Katalog operacji chirurgicznych; 

g) Warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. 

 

§ 5 

1. Zakres umów ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych) zawartych na podstawie niniejszej 

Umowy Generalnej określony jest szczegółowo w SWZ wraz z załącznikami. Do 

poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają zastosowanie postanowienia SWZ, niniejszej 

Umowy Generalnej oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń (zwanych dalej OWU). 

2. Wszelkie warunki określone w SWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo 

przed postanowieniami zawartymi w OWU. Ustala się, że w przypadku rozbieżności 

pomiędzy zapisami OWU Ubezpieczyciela a SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ. W 

sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają postanowienia OWU 

Ubezpieczyciela. 



 

 

 

§ 6 

1. Składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z niniejszej Umowy Generalnej, 

ustalone w wyniku postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji naliczane są za okres 

miesiąca za jedną osobę ubezpieczoną wynoszą: 

GRUPA I: ………… zł (słownie: …………………..), 

GRUPA II: ……….. zł (słownie: …………………..). 

2. Suma składek za każdy miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej nie może przekroczyć 

wartości wynikającej z iloczynu liczby osób aktualnie objętych ochroną w ramach GRUPY I, II i 

stawki składki za jednego ubezpieczonego w GRUPIE I, II. 

3. Wynagrodzenie początkowe Wykonawcy (zgodnie z ofertą Ubezpieczyciela) będzie wynosić 

.... zł (słownie: ......), z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2 niniejszego paragrafu i zmiana jego 

wartości nie wymaga aneksowania Umowy Generalnej. 

4. Podstawą do naliczania składki jest comiesięczny, imienny wykaz osób ubezpieczonych 

przygotowany przez Ubezpieczającego. 

5. Składki ubezpieczeniowe przekazywane będą miesięcznie w terminie płatności do ostatniego 

dnia każdego miesiąca za który składka jest należna, na wskazane przez Ubezpieczyciela 

konto. 

6. Nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki w całości lub w części w terminie wskazanym w 

dokumentacji z postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji nie powoduje ustania 

odpowiedzialności ubezpieczeniowej Wykonawcy, nie ma wpływu na uprawnienia 

Ubezpieczonego, jak również nie powoduje przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. 

Wykonawca w takim przypadku wzywa Ubezpieczającego do zapłaty składki (lub jej części), 

wskazując co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki (lub jej części) oraz 

informując o skutku nieprzekazania składki. 

 

§ 7 

Jeśli w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Generalnej, do ubezpieczenia 

zawartego w ramach niniejszej Umowy Generalnej przystąpi mniej niż 30% pracowników 

Ubezpieczającego, Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy 

Generalnej w trybie natychmiastowym w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

następnego po upływie 30-dniowego terminu od zawarcia niniejszej Umowy Generalnej. 

 

§ 8 

1. W czasie trwania niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczający może żądać od Wykonawcy 

udokumentowania faktu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na zaksięgowaniu w trybie miesięcznym 

wpływu składki ubezpieczeniowej za okres wynikający z umowy oraz wypłacie 

odszkodowania za szkodę Zamawiającemu, poprzez przedłożenie Zamawiającemu w ciągu 5 

dni od momentu żądania: 

1. oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 



 

 

2. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie stosunku pracy, lub 

3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zatrudnionego pracownika, 

lub 

4. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia stosunku pracy, rodzaj umowy i 

zakres obowiązków pracownika. 

2. Ubezpieczyciel zapłaci Ubezpieczającemu karę umowną w przypadku stwierdzenia przez 

Ubezpieczającego lub przez jego przedstawicieli lub Państwową Inspekcję Pracy braku 

spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości 100,00 

złotych za każdy taki przypadek. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 20% 

wynagrodzenia początkowego o którym mowa § 6 ust. 3 niniejszej  umowy. 

4. Ubezpieczający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 

Zamawiający nie uwzględnia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 

100 ust 1 ustawy Pzp, ponieważ nie jest to uzasadnione charakterem zamówienia jakim jest 

usługa ubezpieczenia. 

 

§ 10 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz 

umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Dopuszczalne zmiany dotyczą: 

1. aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji 

przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy do Umowy Generalnej 

potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o 

jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie 

naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis;  

 

2. terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania Umowy Generalnej na 

skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub 

przedłużenia Umowy Generalnej do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, 

Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem 

dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej 

składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w 

ofercie w systemie pro rata temporis;  

 
3. zakresu działalności Zamawiającego; 



 

 

 
4. zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegającej na objęciu ochroną 

dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną 

ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

 
5.  zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2207 z późn. zm.); 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

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

kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342 z późn. zm.) (art. 142 ust. 5 ustawy). 

 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5) lit. a) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

Generalnej w zakresie płatności wynikających z polis ubezpieczeniowych wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy Generalnej. 

 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5) lit. b) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

Generalnej w zakresie płatności wynikających z polis ubezpieczeniowych wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy Generalnej, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji (uwaga j.w.)Umowy Generalnej, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 



 

 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej.  

 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5)  lit. c) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

Generalnej w zakresie płatności wynikających z polis ubezpieczeniowych wystawionych po 

zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy Generalnej, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c) 

niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe (uwaga j.w.) koszty realizacji Umowy Generalnej, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 5) lit. c) 

niniejszego paragrafu.  

 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5) lit. d) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

Generalnej w zakresie płatności wynikających z polis ubezpieczeniowych wystawionych po 

zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

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

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy Generalnej, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 1 pkt 5) lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 

może obejmować jedynie dodatkowe  (j.w.) koszty realizacji Umowy Generalnej, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 

5) lit. d) niniejszego paragrafu.  

 
6. Zmiana Umowy Generalnej w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 

pkt 5), lit. a), b), c) i d) obejmować będzie wyłącznie płatności za polisy ubezpieczeniowe, 

których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano i nie opłacono.  

 
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

przez Zamawiającego.  



 

 

 
8. W przypadku: 

a) spełnienia warunków wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy Generalnej lub 
umów ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych) w trakcie ich trwania, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,   

b) akceptacji Zamawiającego na dokonanie zmiany,  
- nie jest wymagane zawarcie aneksu do niniejszej Umowy Generalnej gdyż 
wprowadzane zmiany będą wynikać z wystawionych polis ubezpieczeniowych lub 
aneksów do polis ubezpieczeniowych.  
 

9. W okresie trwania podpisanej, obowiązującej Umowy Generalnej, zmiana wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić także w przypadku zmiany kosztów 

związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach: 

1. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Poziom zmiany kosztów, o 

których mowa powyżej, uprawniający strony Umowy Generalnej  do żądania zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy może być ustalony: 

a) w  okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku w oparciu o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2023. Wzrost lub 

obniżenie wskaźnika nie większy niż 5% w stosunku do cen z roku 2022, nie będzie 

stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost lub obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy obliczonego w sposób o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy 

Generalnej,  

b) w  okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku w oparciu o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2024. Wzrost lub 

obniżenie wskaźnika nie większy niż 5% w stosunku do cen z 2022 roku (z 

uwzględnieniem wskaźnika za 2023 rok) , nie będzie stanowił podstawy do ubiegania 

się o wzrost lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy obliczonego w sposób o 

którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy Generalnej.  

 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 niniejszego ustępu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy Generalnej w 

zakresie wysokości przysługującej składki ubezpieczeniowej po zmianie kosztów, 

uzasadniających złożenie wniosku. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy Generalnej, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany wskaźników, o których mowa w pkt. 1 

niniejszego ustępu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 



 

 

dodatkowe koszty realizacji Umowy Generalnej, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 

w związku ze zmianą wskaźników, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu.  

3. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego ustępu 

Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania 

stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla 

Wykonawcy. Termin o jakim mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu rozpoczyna 

bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 

dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym 

niewyrażenie zgody na zmianę Umowy Generalnej w proponowanym zakresie.  

4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, które uprawniają Zamawiającego do obniżenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia nie 

może przekroczyć 3 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy 

Generalnej.  

 

§ 11 

1. Strony niniejszej Umowy Generalnej przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia 

wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby 

wykonania zawartej Umowy Generalnej (lub zawartych w jej ramach umów ubezpieczenia) 

lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

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

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: 

RODO). 

2. Strony niniejszej Umowy Generalnej przetwarzać będą również dane osobowe wskazane 

wyżej w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia (polis 

ubezpieczeniowych) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 

10 niniejszej Umowy Generalnej. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Generalną mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1360 ze zm.) 

w tym w szczególności przepisy dotyczące umów ubezpieczenia (tytuł XXVII kodeksu 



 

 

cywilnego), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz.U. z 2022 r. ze poz. 1130 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o 

dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2022 r. poz. 905) oraz Ustawy, a także dokumentacja 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§ 14 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Ubezpieczającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy Generalnej w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy Generalnej nie leży w interesie 

publicznym lub jej dalsze wykonywanie może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia; odstąpienie od niniejszej Umowy Generalnej w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, zgodnie z zapisem art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 

2. Odstąpienie od niniejszej Umowy Generalnej powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia o odstąpieniu i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 15 

Spory między Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem wynikające z niniejszej Umowy 

Generalnej rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

 

§ 16 

1. Umowę Generalną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

2. Zamawiający  dopuszcza możliwość podpisania umowy elektronicznie. 

 

 

 

 

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

Ubezpieczyciel                                                                    Ubezpieczający 


