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§ 1. 
Zamawiający 

1. Zamawiającym jest "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1, (01-217 
Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000031521; kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 PLN; NIP 5262557278; REGON 
017319719. 

2. Dane kontaktowe: 

tel. 789 104 656 
e-mail: wzs@p-r.com.pl 
strona internetowa: www.polregio.pl 
godziny otwarcia kancelarii od 8:00 do 15:00 

§ 2. 
Informacje ogólne 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej 
„SIWZ”) i oznaczone jest znakiem PZP1-25-25/2019 i prowadzone pod nazwą UBEZPIECZENIE CASCO 
POJAZDÓW SZYNOWYCH i jest zwane dalej „Postępowaniem”. Wykonawcy zobowiązani są 
do powoływania się na wyżej podane oznaczenia we wszystkich kontaktach z Zamawiającym 
dotyczących Postępowania. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 
dokumenty przygotowywane w Postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, 
sporządzane będą w języku polskim. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 
kwietnia 2019 r. nr ogłoszenia 2019/S 076-182016. 

§ 3. 
Tryb Postępowania 

Głównym przedmiotem zamówienia w Postępowaniu jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. 

§ 4. 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ. 

§ 5. 
Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia) wynosi 24 miesiące od dnia 18 sierpnia 2019 r., a przypadku 
jeśli umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta po ww. terminie, od dnia zawarcia 
umowy.   

§ 6. 
Informacje dotyczące porozumiewania się Zamawiającego z  wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

I n f o r m a c j e  o g ó l n e  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu platformy Open Nexus https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej także „Platformą”, 
z zastrzeżeniem ust. 12. 

2. Pierwsze użycie Platformy przez Wykonawcę w związku z Postępowaniem oznacza, że Wykonawca 
zapoznał się i akceptuje postanowienia „Instrukcji dla wykonawców platforma zakupowa.pl” 
i „Regulaminu platformazakupowa.pl” (który jest uzupełnieniem ww. Instrukcji), udostępnianych przez 
Zamawiającego na Platformie. 

mailto:wzs@p-r.com.pl
http://www.polregio.pl/
https://platformazakupowa.pl/
file:///C:/Users/a.szewczyk/Desktop/w
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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3. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, 
dostępne będą na Platformie. 

4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ambroziak, tel. 789 104 
656 email: piotr.ambroziak@p-r.com.pl  oraz Agata Szewczyk, tel. 695 310 061. 

5. W zakresie problemów technicznych związanych z działaniem Platformy można się kontraktować 
z Centrum Wsparcia Klienta Platformy pod numerem telefonu +48 22 101 02 02 lub wysyłając 
wiadomość na adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.  

W y m a g a n i a  t e c h n i c z n e  

6. Limit objętości plików w zakresie całej oferty (wraz z załącznikami) wynosi 1GB przy maksymalnie 20 
plikach. 

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

8. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w „Instrukcji dla wykonawców platforma zakupowa.pl”, link do której został zawarty na 
Platformie. 

S p o s ó b  k o m u n i k o w a n i a  s i ę  Z a m a w i a j ą c e g o  z  W y k o n a w c a m i  ( n i e  
d o t y c z y  z ł o ż e n i a  o f e r t y )   

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego 
na Platformie.   

10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się oznaczeniami Postępowania określonymi w § 2 ust. 1 (numer i nazwa Postępowania). 

11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez 
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne 
z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność 
z oryginałem. Natomiast w przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę 
za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, 
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.  

12. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku niedziałania Platformy, Wykonawca powinien 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zakresie awarii na adres: piotr.ambroziak@p-r.com.pl. 

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
– z uwzględnieniem zmian zawartych odpowiednio w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 
października 2018 r. (Dz.U. poz.1991) zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U. poz. 1993) zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

mailto:piotr.ambroziak@p-r.com.pl
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
mailto:piotr.ambroziak@p-r.com.pl
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

Z ł o ż e n i e  o f e r t y ,  o t w a r c i e  o f e r t  i  w e z w a n i e  d o  z ł o ż e n i a  
d o k u m e n t ó w  

14. Wymagania dotyczące składania ofert zostały zawarte w § 8, a informacje o otwarciu ofert ostatecznych 
– w § 11. 

§ 7. 
Wadium 

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium z zaznaczeniem nazwy i numeru Postępowania 
w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert ostatecznych w jednej lub kilku 
formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Santander Bank Polska S.A. 
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa 

numer konta: 26 1090 1375 0000 0001 3349 1181 

4. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa 
w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy wadium 
w formie określonej w art. 45 ust. 6 punkty 2-5 ustawy Pzp zostanie złożone w oryginale, nie później niż 
w terminie składania ofert ostatecznych (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 6  oraz będzie zawierała co najmniej następujące 
elementy: 

1) nazwę i dokładny adres gwaranta lub poręczyciela; 

2) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi 
(Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego 
wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

c) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

3) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia, zawierającego oświadczenie Zamawiającego 
o zaistnieniu jednej z okoliczności określonych w punkcie 2; 

4) okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą 
wskazanym w SIWZ). 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1 w formie określonej 
w ust. 2, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

7. Czynność wniesienia wadium nie podlega konwalidacji, nie można dokonać jego wpłaty po upływie 
wskazanego terminu składania ofert, jak również nie można uzupełnić dokumentu, potwierdzającego 
wniesienie wadium, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna. 

8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 oraz 15. 
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9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 10 i z zastrzeżeniem ust. 14 Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu 
wadium na wniosek Wykonawcy: 

1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) który zostanie wykluczony z Postępowania; 

3) którego oferta zostanie odrzucona. 

12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

2) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

§ 8. 
Opis sposobu przygotowania ofert 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WSTĘPNYCH 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wstępną. 

2. Oferta wstępna powinna być złożona na formularzu OFERTA WSTĘPNA – sporządzonym zgodnie 
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Oferta wstępna ma charakter stanowiska negocjacyjnego, okazania przez Wykonawcę gotowości 
do negocjacji i realizacji zamówienia z przedstawieniem możliwości wykonania przedmiotu zamówienia; 
pozwala na przedstawienie sposobu realizacji zamówienia i przygotowanie się zarówno Wykonawcy, 
jaki Zamawiającego do negocjacji

. 
Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub 

uzupełnić SIWZ wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji. Negocjacje nie mogą 
prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu. 

4. Treść oferty wstępnej musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta wstępna powinna zawierać stanowisko 
Wykonawcy w zakresie proponowanych warunków ochrony ubezpieczeniowej. Obszary negocjacyjne 
obejmują stanowisko Wykonawcy w zakresie proponowanych warunków ochrony ubezpieczeniowej 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Oferta wstępna wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy albo Pełnomocnika Wykonawców (w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę 
zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 

7. Do danych zawierających dokumenty tekstowe należy stosować format .doc, .docx, .xls, .xlsx, lub .pdf. 
Sposób złożenia oferty (wraz z załącznikami), w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji, 
o której mowa w § 6 ust. 2. 
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8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 6 
ust. 2 . W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca 
winien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Pzp i innych przepisów a także 
w sposób legalny ujawnione. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Platformy, w sposób opisany w instrukcji, o której mowa w § 6 ust. 2.  

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

11. Ze względu na konieczność zachowania integralności danych zawartych w ofertach składanych przez 
wykonawców w postaci dokumentów elektronicznych, wszelkie ewentualne zmiany w jej treści 
dokonywane przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert winny skutkować złożeniem 
nowej oferty. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

13. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.  Oferta składana w ramach działalności 
gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oraz w przypadku innych podmiotów, 
na zasobach których Wykonawca polega kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
te podmioty. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (OSTATECZNYCH)
1
 

16. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

17. Oferta powinna być złożona na formularzu OFERTA – sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SIWZ. 

18. Postanowienia ust. 5 - 15 stosuje się odpowiednio.  

§ 9. 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty ostatecznej musi być ustalona według zasad określonych w SIWZ. 

2. Cenę oferty ostatecznej należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia w wymaganym przez 
Zamawiającego zakresie ubezpieczenia, a także uwzględniając w stawce ubezpieczenia wszystkie 
pozostałe składniki wpływające na ostateczną cenę. 

3. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). Przy 
wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Cena musi być obliczona na podstawie danych zawartych w tabeli w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

§ 10. 
Opis kryteriów oceny ofert 

1. Jako kryterium oceny oferty Zamawiający ustala cenę i warunki fakultatywne: 

                                                
1
Ofertę (ostateczną) Wykonawca składa dopiero na zaproszenie do składania ofert, po negocjacjach odbytych 

z Zamawiającym. 
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C – cena oferty,                              waga – 90 %, 

WF – warunki fakultatywne,                waga – 10 %. 

2. Oferta z najniższą ceną ofertową otrzyma 90 punktów. Punkty, jakie otrzymują badane oferty, będą 
liczone według wzoru: 

                Cena  oferty z ceną najniższą  

C =    ------------------------------------------  x 90 punktów 

                    Cena  oferty badanej 

 
  
3. Punkty za warunki fakultatywne będą liczone według wzoru: 

WF  oferta badana  
WF =    --------------------------------- x 10 punktów 

WF oferty max 

 
gdzie: 
WF oferta badana – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę; 
WF ofert max – ilość punktów z oferty, która otrzymała maksymalną liczbę punktów pośród wszystkich 

badanych ofert. 

4. Punkty w zakresie warunków fakultatywnych będą przyznane za zaoferowanie klauzuli określonej w : 

1) poz. 1 Tabeli B zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ:  

TAK: 3 punkty 

NIE: 0 punktów 

2) poz. 2 Tabeli B zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ:  

TAK: 3 punkty 

NIE: 0 punktów 

3) poz. 3 Tabeli B zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ: 

TAK: 5 punktów 

NIE: 0 punktów 

5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta (niepodlegająca odrzuceniu), która otrzyma najwyższą 
sumę punktów obliczoną zgodnie z ust. 1. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 
o poprawieniu wyżej wymienionych omyłek. 

§ 11. 
Otwarcie ofert 

1. Oferty ostateczne winny być złożone w terminie do dnia …. …………………………….. 2019 r. do godziny 
………… na Platformie. 
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2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej 
na Platformie.  

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, stawiając się na godz. 
12:00 w dniu określonym w ust. 1 u Zamawiającego pod adresem ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy 
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 
ofert dotyczące: 

1) kwoty, jaką 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. 

§ 12. 
Formalności po wyborze oferty, jakie powinny zostać dopełnione  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze Umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć Umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą: 

1) przekazanie umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie (tj. 
na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp); 

2) wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności 
wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa); 

§ 13. 
Wzór umowy 

Wzór umowy został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

§ 14. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 
Pzp, przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej; 

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  

6. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp. 

§ 15. 
Pozostałe postanowienia 

1. Zamawiający unieważni Postępowanie, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu Postępowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. 

4. W przypadku złożenia wspólnej oferty (tj. na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający, 
w przypadku wyboru takiej oferty, zażąda przed zawarciem umów w sprawie niniejszego zamówienia, 
umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli tę ofertę. 

5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

6. Przesłanki wykluczenia z Postępowania wraz z warunkami udziału w Postępowaniu zostały zawarte 
w ogłoszeniu o zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 
przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 
2014/25/UE, nie przekracza 50%. 

8. Zgodnie z art. 13
2
 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”, Zamawiający 
informuje, że:   

1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu jest Zamawiający, tj. "Przewozy Regionalne" sp. o.o. z siedzibą  w Warszawie (01-
217), przy ulicy Kolejowej 1;  

2) szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym kontakt 
do inspektora ochrony danych osobowych, u Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-
osobowych/;  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z Postępowaniem;  

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;    

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia Postępowania,  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy;  

                                                
2 Obowiązek informacyjny Zamawiającego, jako administratora danych, z art. 13 RODO dotyczy osób fizycznych, a w szczególności: 
Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocników, członków 
zarządu. 

https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/
https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/


SIWZ (postępowanie nr PZP1-25-25/2019) 

11 
 

6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy 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;    

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) każda osoba fizyczna, której dane są przechowywane przez Zamawiającego posiada:  

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

b. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych
3
;  

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

4
;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) osobie fizycznej, której dane są przechowywane przez Zamawiającego nie przysługuje:  

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10) dane nie są przekazywane poza obszar EOG, ani organizacji międzynarodowej. 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:  

Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza – OFERTA WSTĘPNA;  

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza – OFERTA (ostateczna); 

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy; 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie szkodowości
5
. 

 

 

                                                
3 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. 
4 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. 
5 Dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa "Przewozy Regionalne Sp. z o.o." i jako takie zostaną udostępnione Wykonawcom po 
podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wstępnej. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  Wzór formularza –  
OFERTA WSTĘPNA 

 

 

OFERTA WSTĘPNA 

 

 

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 

01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1 

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

na „UBEZPIECZENIE CASCO POJAZDÓW” (nr postępowania PZP1-25-25/2019), 

 

my niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy  

 

 

oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia sporządzoną 

w przedmiotowym postępowaniu i składamy niniejszą ofertę wstępną, przekazując w załączeniu stanowisko 

negocjacyjne. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza – OFERTA 

 
 

OFERTA  
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na UBEZPIECZENIE 

CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH – nr postępowania PZP1-25-25/2019, zwanego dalej „Postepowaniem”, my niżej 
podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy  

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………………………………………………………………... 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ../100) 
obliczoną zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
sporządzonej w Postępowaniu, zwaną dalej „SIWZ”.  

Tabela A        

Lp. 
Przedmiot 

ubezpieczenia 

Prognozowana 
liczba dni ochrony 
ubezpieczeniowej 

w I okresie 
ubezpieczenia 

Wartość pojazdów 
w I okresie 

ubezpieczenia 
[PLN] 

Prognozowana 
liczba dni ochrony 
ubezpieczeniowej 

w II okresie 
ubezpieczenia 

Wartość pojazdów 
w II okresie 

ubezpieczenia 
[PLN] 

Stawka*  
[%] 

Maksymalna 
wartość składki 

ubezpieczeniowej 
w I okresie 

ubezpieczenia 
[PLN] 

(C/366 x D x G) 

Maksymalna 
wartość składki 

ubezpieczeniowej 
w II okresie 

ubezpieczenia 
[PLN] 

(E/365 x F x G) 

A B C D E F G H I 

1. 

Pojazdy szynowe 
wymienione w 
Załączniku nr 2 do 
wzoru umowy 

366 xxxxxxxxxxxxxxxx
6
 365 xxxxxxxxxxxxxxxx

 6 

  

  

2. 

Pojazdy szynowe, 
które mogą wejść 
do ubezpieczenia 
w trakcie 
obowiązywania 
umowy w sprawie 
przedmiotowego 
zamówienia 

366 xxxxxxxxxxxxxxx
6
 365 xxxxxxxxxxxxxxx

6
   

322 xxxxxxxxxxxxxxx
6
 365 xxxxxxxxxxxxxxx

6
   

181 xxxxxxxxxxxxxxx
6
 365 xxxxxxxxxxxxxxx

6
   

  

365 xxxxxxxxxxxxxxx
6
 

  

 

353 xxxxxxxxxxxxxxx
6
  

290 xxxxxxxxxxxxxxx
6
  

170 xxxxxxxxxxxxxxx
6
  

3. Maksymalna wartość składki ubezpieczeniowej w I okresie ubezpieczenia   

4. Maksymalna wartość składki ubezpieczeniowej w II okresie ubezpieczenia    

5. Cena oferty brutto (suma wierszy 3 i 4)  

*Zamawiający wymaga aby stawka ubezpieczeniowa była jednolita dla wszystkich pojazdów szynowych 
objetych ubezpieczeniem w ramach przemiotowego zamówienia. 

2) Oferujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: 

                                                
6
 Dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa "Przewozy Regionalne Sp. z o.o."  
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Tabela B 

Lp. Klauzule fakultatywne
7
 

Liczba punktów w przypadku 
zaoferowania danej klauzuli 

Oferta Wykonawcy 
TAK / NIE 

1. 
 

3  

2. 
 

3  

3.  5  

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, w tym z jej wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ 
oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ , tj. przez okres 60 dni od upływu 
terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 
…………………………………..……………. PLN w formie ……………………………..………………………………………………………… 

6) Oświadczamy, iż na stronach nr ………………………….……... niniejszej oferty znajdują się informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
W załączeniu przedkładamy wyjaśnienia, o których mowa w § 8 ust. 8 SIWZ. /* 

7) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia jest: /** 

……………………………………………….……………………………………………………… 
nazwa (w przypadku osoby fizycznej –  imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji 

8) Oświadczamy, że wadium złożone zgodnie z wymogami SIWZ należy zwrócić na rachunek bankowy  

nr …..…………….………………………………………………………………… 

nazwa banku …………………………………………………………………… 

9) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących 
przedmiotowego postępowania: 

imię i nazwisko …………………………………………………. 

tel. …………………….…..…… e-mail ……………….........………… 

10) Oświadczamy, że wybór naszej oferty:
8
 

 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług. 

 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 
…………………………….…….

9
 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) 

będzie wynosiła …………………....
10

 PLN. 

11) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*** 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a w tym składania w nim 

                                                
7
 Treść klauzul fakultatywnych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa "Przewozy Regionalne Sp. z o.o.".  

 
8 Należy zaznaczyć pole przy wariancie oświadczenia, które dotyczy oferty Wykonawcy. 
9 Należy wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług. 
10 Należy wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 
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wymaganych oświadczeń lub dokumentów, a w przypadku podpisania umowy o zamówienie publiczne jej 
wykonania.  

12) Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ……….. ponumerowanych stron.  

 

 

/*   Należy skreślić, jeśli nie dotyczy. 

/** Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie. 

/*** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści niniejszego oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie).        
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

UMOWA NR CRU-K/C/…../2019 
UBEZPIECZENIE CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH   

zawarta w wyniku postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego nr PZP1-25-25/2019 
w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………………… 2019 roku w Warszawie, pomiędzy: 

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-217), przy ulicy Kolejowej 1, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000031521, o kapitale zakładowym 1 540 606 500,00 PLN, Regon 
017319719, NIP 5262557278,  

którą reprezentują: 

1……………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

…………………………………………………….. 

którą reprezentują: 

1………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie casco pojazdów szynowych będących w posiadaniu samoistnym 
lub zależnym Zamawiającego lub w posiadanie których Zamawiający wejdzie w okresie obowiązywania 
Umowy. 

2. Pojazdy będące w posiadaniu samoistnym oraz zależnym Zamawiającego na dzień zawarcia Umowy, 
podlegające ubezpieczeniu określone zostały w Załączniku nr 2 do Umowy

11
. 

3. Zamawiający ma prawo wycofania pojazdów z ubezpieczenia w każdym czasie i przypadku, w 
szczególności w następujących sytuacjach: sprzedaż pojazdu, kasacja, zakończenie użytkowania pojazdu 
lub zmiana umów użytkowania pojazdów – zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia zawartą w ust. 7 
pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy

12
.  

4. Pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy zostaną objęte ochroną na warunkach w 
niej określonych. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowania Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy, z wyłączeniem zapisów sprzecznych z Umową. 

                                                
11

 Dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa "Przewozy Regionalne Sp. z o.o." i jako takie zostaną udostępnione 
Wykonawcom po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wstępnej. 
12

 Jw. 
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§ 2 
ZAKRES UBEZPIECZENIA

13
 

Zakres ubezpieczenia został określony w ust. 4-8 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 
do Umowy. 

§ 3 
SUMA UBEZPIECZENIA 

Sumy ubezpieczeniowe pojazdów określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy.  

§ 4 
ZASADY ZGŁASZANIA POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA 

1. Pojazdy szynowe, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy, zostaną objęte 
ochroną ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia określonego w § 2, na postawie sporządzonego wykazu 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Pojazdy szynowe, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w trakcie obowiązywania Umowy oraz 
nabywane lub obejmowane w posiadanie na podstawie tytułów prawnych przez Zamawiającego w tym 
okresie, zostaną automatycznie objęte ochroną z tytułu ubezpieczenia casco na podstawie odrębnego, 
pisemnego zgłoszenia, zawierającego dane pojazdu szynowego przesłanego do Wykonawcy, w ciągu 
maksymalnie 15 dni roboczych od dnia nabycia pojazdu lub objęcia w posiadanie, przy czym za dni 
robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Zgłoszenie uważa się za dokonane dopiero po dostarczeniu Wykonawcy danych, o których mowa w ust. 2.  

4. Na Zamawiającym ciąży obowiązek przeprowadzenia dowodu na okoliczność dokonania zgłoszenia. 

5. Zawarcie Umowy zostanie potwierdzone polisą, która stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Wykonawca odstępuje od wymogu dokonania oględzin pojazdów szynowych. 

§ 5 
SKŁADKA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Łączna wysokość składki z tytułu wykonania Umowy nie przekroczy ………………….. PLN
14

.  

2. Łączna wysokość składki za ubezpieczenie pojazdów wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy nie 

przekroczy …………………………………PLN15. 

3. Płatność składki dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczyciela o numerze 
…………………………..  w Banku ………………..……………….. , w 6 równych ratach: 

I rata w kwocie: ……………… PLN płatna w ciągu 30 dni, 

II rata w kwocie: ……………… PLN płatna w ciągu 120 dni, 

III rata w kwocie: ……………… PLN płatna w ciągu 210 dni, 

IV rata w kwocie: ……………… PLN płatna  w ciągu 395 dni, 

V rata w kwocie: ……………… PLN płatna  w ciągu 485 dni, 

VI rata w kwocie: ……………… PLN płatna  w ciągu 575 dni, 

od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

4. Płatność rat składki, o której mowa w ust. 2 dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 
polisy stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy na rachunek bankowy nr…………………………………………………. 
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione 

                                                
13

 Zakres ubezpieczenia może zostać doprecyzowany i uzupełniony na podstawie negocjacji przeprowadzonych 
z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu. 
14

 Cena z tabeli formularza ofertowego – wiersz 5. 
15

 Cena z tabeli formularza ofertowego – suma wiersz  1 kolumny H i I. 
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do reprezentacji Wykonawcy, w którym wskazany zostanie nowy numer rachunku bankowego. 
W przypadku, gdy numer rachunku bankowego wskazany w Umowie będzie się różnił od numeru 
rachunku  bankowego wskazanego na polisie, bieg terminu płatności rozpocznie się z dniem doręczenia 
Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim. Zmiana numeru rachunku bankowego,  
o której mowa w niniejszym ustępie, nie stanowi zmiany Umowy i jako taka nie wymaga zawarcia 
aneksu do Umowy. 

5. Z tytułu doubezpieczenia pojazdów szynowych składka będzie naliczana pro rata na bazie stawki 
ubezpieczeniowej określonej w ust. 7 pkt. 1 Załącznika nr 1 do Umowy za faktyczny okres udzielonej 
ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z brzmieniem klauzuli automatycznego pokrycia zawartej w 
Załączniku nr 1 do Umowy (tj. do sumy doubezpieczenia nie większej niż określona w określonej w ust. 7 

pkt. 1 Załącznika nr 1 do Umowy). Składka ta nie może przekroczyć kwoty …………… 
16

. 

6. Wszelkie zmiany liczby i wartości pojazdów szynowych będą potwierdzane aneksem do polisy. W takim 
przypadku, termin płatności składki z tytułu ubezpieczenia pojazdów wynosi  30 dni od daty doręczenia 
aneksu do Zamawiającego. 

7. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności składki Wykonawca ma prawo żądać 
zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

8. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
W przypadku gdy termin płatności danej składki przypadał będzie na dzień ustawowo wolny od pracy 
lub sobotę, płatność za polisę nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu 
wymagalności wynikającym z tej polisy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na polisie i aneksach do polisy numeru Umowy oraz 
nazwę komórki organizacyjnej Zamawiającego odpowiedzialnej za realizacje Umowy tj. Biura Finansów 
lub jej skrót tj. PBG. 

10. Zamawiający ma prawo potrącić każdą wymagalną wierzytelność należną Zamawiającemu 
od Wykonawcy z kwoty przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenia. 

11. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie 
społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością 
związaną z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez 
Wykonawcę. 

12. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1, 
uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z jej 
realizacją. 

13. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby  
w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji 
przedmiotu Umowy. 

14. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej 
zgody Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę 
bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 
Umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

§ 6 
LIKWIDACJA SZKÓD  

Procedura likwidacji szkód została zawarta w Załączniku nr 3 do Umowy. 

§ 7 
ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON  

1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z Umową: 

                                                
16

 Cena oferty brutto z tabeli formularza cenowego (wiersz 5) pomniejszona o łączną składkę za ubezpieczenie pojazdów 
wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy (wiersz 1 kolumny H i I). 
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Zamawiający  –  01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1, 

Wykonawca –  ……………………… 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu są:  

1) ze strony Zamawiającego – …………………………………………………………….., tel. ………………………………………… 

adres e-mail:………………………………………………………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy –……………………………………………………………………, tel. ………………………………………… 

adres e-mail:………………………………………………………………………………………… 

Zmiana powyższych osób wymaga złożenia drugiej Stronie informacji pisemnej i nie stanowi zmiany 
Umowy. 

3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z Umową będą składane w formie pisemnej 
za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru bądź faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku wyboru drogi faksowej 
lub elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub  
e-maila. 

4. Zawiadomienia i oświadczenia, o których mowa w ust. 3, będą uznane za otrzymane w dacie doręczenia 
przez firmę kurierską lub potwierdzenia odbioru w przypadku doręczenia osobistego, bądź listem 
poleconym, bądź w dacie upływu terminu do odbioru przesyłek awizowanych na poczcie. W przypadku 
wyboru drogi faksowej lub elektronicznej za datę otrzymania korespondencji przyjmuje się datę, w której 
adresat mógł zapoznać się z jej treścią. 

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strona jest zobowiązana do powiadomienia drugiej 
Strony w ciągu 7 dni od ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego powiadomienia, zawiadomienia 
i oświadczenia przesłane na dotychczasowy adres uważa się za należycie doręczone. 

§ 8 
ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Strony zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy 
na temat stanu, organizacji i interesów drugiej Strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub 
upublicznione ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody drugiej strony, o ile nie wynika to z Umowy 
lub nie służy jej realizacji. 

2. Zobowiązanie określone w ust. 1 nie dotyczy informacji i danych dostępnych publicznie. 

§ 9 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, stosownie do art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej 
Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu Stron, wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w następujących przypadkach:  

1) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian 
będzie następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota 
wynagrodzenia brutto;  

2) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę; 

3) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała 
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

4) zmiany miejsca świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy;  
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5) konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca podmiotem.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone 
o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, których 
Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty w Postępowaniu, wynikającą ze zmian 
wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio 
wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych osób (bez względu 
na miejsce ich zatrudnienia). 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu wystąpi 
do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedstawiając pisemne zestawienie 
wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie, wraz 
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z przedmiotem 
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu 
Umowy a także przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 
Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, ze zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 
na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
W szczególności, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że w okresie 3 miesięcy przed ogłoszeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta Umowa, nie obniżył 
wynagrodzenia zatrudnionym przez niego pracownikom. 

5. Aneks, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinien być zawarty przed wejściem w życie zmian, o których 
mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. 

6. Zmiany koordynatorów, numerów telefonu, fax-u, zmiany wykazu punktów serwisowych w przypadku 
uzasadnionych zmian potrzeb w tym zakresie, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną Umowy, zmiany nazw/firm Stron i danych adresowych Stron w przypadku wprowadzenia 
zmian w dokumentacji rejestrowej, nie stanowią zmiany Umowy, ale wymagają pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie.  

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu …………………. 2019 r. i kończy w dniu ………………… 2021 r.
17

 

2. Zawarcie Umowy zostanie dodatkowo potwierdzone polisą ubezpieczeniową. Polisa wystawiona zostanie 
na każdy roczny okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust.1. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy dojdzie 
do ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy będzie 
dokonana na wniosek jednej ze stron Umowy, po akcepcji przez drugą Stronę. 

5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy polegające w szczególności na: 

1) zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej; 

2) zmianie zakresu i miejsca wykonywanej działalności gospodarczej; 

3) zmianach organizacyjnych (w tym przekształceniach) mogących wystąpić u Zamawiającego; 

4) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia; 

5) korzystnych dla Zamawiającego zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

                                                
17

 Jeżeli umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta do 18 sierpnia 2019 r. włącznie postanowienie 
otrzyma treść: „Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu 18 sierpnia 2019 r. i kończy w dniu 17 sierpnia 2021 r. 
W przeciwnym razie okres ubezpieczenia rozpocznie się w dniu zawarcia Umowy i zakończy po 24 miesiącach 
kalendarzowych od tego terminu. 
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6) zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian przepisów prawnych. 

6. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a treścią polis ubezpieczeniowych lub Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia, decyduje treść Umowy.  

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 
ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej.  

8. Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego na podstawie lub w związku z umową 
przelewu wierzytelności na zabezpieczenie (ubezpieczenie) zawartą w dniu 19 grudnia 2016 r. pomiędzy 
Zamawiającym jako cedentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Cesjonariusz 
1") oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu ("Cesjonariusz 2") przelewu 
wszelkich przysługujących Zamawiającemu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy 
ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia casco taboru (w tym bezwarunkowych i warunkowych, 
istniejących i przyszłych), na rzecz Cesjonariusza 1 oraz Cesjonariusza 2 jako wierzycieli solidarnych. 

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz 
Zamawiającego. 

11. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
18

; 

2) Załącznik nr 2 – Zestawienie pojazdów szynowych; 

3) Załącznik nr 3 – Procedura likwidacji szkód; 

4) Załącznik nr 4 – Polisa – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA; 

5) Załącznik nr 5 – Ogólne warunki ubezpieczenia
19

. 

  
 

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 
 
   
 

  

  

                                                
18

 Treść może zostać doprecyzowana lub uzupełniona po negocjacjach. 
19

 Złożone wraz z ofertą (ostateczną) przez Wykonawcę. 



SIWZ (postępowanie nr PZP1-25-25/2019) 

22 
 

Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia
20
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 Treść załącznika stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa "Przewozy Regionalne Sp. z o.o.". 
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Załącznik nr 2 – Zestawienie pojazdów szynowych
21
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 Treść załącznika stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa "Przewozy Regionalne Sp. z o.o.". 
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Załącznik nr 3 do Umowy - Procedura likwidacji szkód 

 

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD 

 

§ 1 

Niniejsza procedura określa zasady zgłaszania i likwidacji szkód z umów ubezpieczenia casco pojazdów 

szynowych Zamawiającego. 

§ 2 

Szkody należy zgłaszać do Wykonawcy, na uzgodnione między stronami adresy e-mail, za pośrednictwem 

brokera obsługującego umowę. 

§ 3 

W trakcie zgłaszania szkody należy powołać się na numer polisy ubezpieczeniowej, podać znane 

Zamawiającemu okoliczności zdarzenia (wypadku), podać datę zdarzenia (szkody), wstępną estymację rozmiaru 

szkody.  

§ 4 

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia powstania szkody 

lub powzięcia informacji o szkodzie. 

§ 5 

Zamawiający zobowiązany jest udzielić Wykonawcy lub powołanym przez Wykonawcę niezależnym ekspertom 

wszelkich wyjaśnień i udostępnić wszelkie dokumenty, które mogą okazać się niezbędne do ustalenia 

okoliczności powstania szkody, odpowiedzialności Wykonawcy oraz określenia wysokości odszkodowania oraz 

dochodzenia roszczeń regresowych od sprawcy szkody. 

§ 6 

1. Na podstawie zgłoszenia szkody, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wykaz dokumentów i 
informacji niezbędnych do ustalenia zakresu odpowiedzialności oraz wysokości szkody i odszkodowania.  

2. W razie konieczności wizyty przedstawiciela Wykonawcy w miejscu powstania szkody lub miejscu postoju 
czy składowania uszkodzonego pojazdu szynowego (w celu dokonania oględzin), Zamawiający zostanie 
niezwłocznie poinformowany o takim fakcie. 

3. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zebranych informacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
stanowisko dotyczące swojej odpowiedzialności oraz wysokości szkody i przyznanego odszkodowania. 

§ 7 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia, zawarte 

w Załączniku nr 5 do Umowy. 

 

  

Zamawiający             Wykonawca 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie szkodowości
22
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 Treść załącznika stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa "Przewozy Regionalne Sp. z o.o.". 


