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Działając w imieniu i na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. ogłasza postępowanie w trybie podstawowym 
na niżej opisane zamówienie publiczne: 

I.DANE ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Nazwa: Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Adres siedziby: Ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 
NIP: 525 00 05 828 
REGON: 000288917 
Numer telefonu: 22 572 09 13 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.suprabrokers.pl  
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/suprabrokers 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze 
zm.), zwaną w dalszej części „ustawą”, lub „ustawą Pzp”.  

2.  Postępowanie jest o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na 
podstawie art. 3 ustawy Pzp. 

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 (Dz.U. z 2020 r. ze zm.), jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 
4. Z powodu ochrony poufnego charakteru informacji Specyfikacja Warunków Zamówienia 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 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 oraz dokumenty poszczególnych badań.  
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III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza 
możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. 
 
Przedmiotem postępowania jest: 
 
PAKIET I  
 
1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu badacza i sponsora  
 
Tytuł badania: Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą 
Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy 
 
 
PAKIET II  
 
1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu badacza i sponsora 
 
Tytuł badania: Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu 
angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn 
dolnych 
 
PAKIET III  
 
1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu badacza i sponsora 
 
Tytuł badania: Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu 
dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. 
Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1) 
 
Tytuł badania oczekujący na akceptację ABM : Zastosowanie limfocytów CAR T anty-CD19 w 
leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej Ph(-) MRD(+). Badanie kliniczne fazy I/II 
(MERMAID1) 
 
PAKIET IV  
 
1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu badacza i sponsora 

Tytuł badania: Niekomercyjne i nierandomizowane badanie interwencyjne fazy 2a. oceniające 
skuteczność produktu leczniczego kryzotynib w terapii dzieci z ciężką postacią 
neurofibromatozy typu 2., w szczególności niepoddających się leczeniu chirurgicznemu 
oraz/lub radioterapii 
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PAKIET V  
 
1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu badacza i sponsora 

Tytuł badania: Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i 
skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, 
bortezomib,cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów 
lekkich (badanie STARLIHGT). 

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia 
zwanym dalej „SWZ”. 

Kod CPV: 66.51.00.00-8 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dla zadań Pakietu I 

Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 01.01.2022 r. do 28.02.2026 
r. tj. czas trwania badania klinicznego. 

 Dla zadań Pakietu II 

1. Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 01.04.2022 r. do 
31.12.2025 r. tj. czas trwania badania klinicznego. 

Dla zadań Pakietu III  

1. Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 01.01.2022 r. do 
31.01.2026  r. tj. czas trwania badania klinicznego. 

 

Dla zadań Pakietu IV 

1. Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 01.05.2022 r. do 
31.12.2026  r. tj. czas trwania badania klinicznego. 

 

Dla zadań Pakietu V 

1. Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 01.09.2022 r. do 
31.03.2026 r. tj. czas trwania badania klinicznego. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt. 2 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  (Dz.U. z 2020 r. ze zm.), a w 
przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 
28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) posiada 
zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej; 

2) Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 112 
ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 ustawy; 

3) wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania 
określone w art. 108 ustęp 1 ustawy. 

  PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 
Pzp, 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 
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 lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
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. poz. 769), 
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, 
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h) 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 
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. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5  jeżeli na 
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

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; 

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, 
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d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 3. 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wyklucza wykonawcę. 

VI. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

1. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązani 
są do złożenia następujących środków dowodowych: 
1) Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia 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  
(Dz.U. z 2020 r. ze zm.);  
W przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed wejściem w życie Ustawy z 
dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) 
zaświadczenie wydane przez Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej; 

2) Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz  
o braku zachodzenia wobec Wykonawcy przesłanek określonych w art. 108 ustęp 1 
ustawy skutkujących wykluczeniem z postępowania. 
 

2. 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 brak podstaw wykluczenia,  oraz spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za 

realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie 
uregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy kodeksu cywilnego. 
 

3. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
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Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku 
udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności  
a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem.  

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta, oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym 
przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis 
elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła 
do systemu1 (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl). 

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  

3) Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 
 

4) 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”. 

5) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 
podpisu w formacie XAdES. 

6) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie 
w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części 
oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

                                                 
1
 Rozporządzenie 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. 
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7) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 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. 

11) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13) Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca: 
1) Formularz oferty (na jeden lub dowolną liczbę pakietów);  
2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk  
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 
wykluczeniu; 
4) 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.    
5) Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia 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  (Dz.U. z 2020 r. ze zm.);  
W przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 
28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) 
zaświadczenie wydane przez Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej; 

IX.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN O TWARCIA 
OFERT 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. o godz. 11:15 
2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 05.01.2022 r. 
3) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 



  Strona 10 z 26 

             SUPRA BROKERS ® 

F612 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 – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 

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 podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 
oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis 
bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust.1 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. 

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 platformazakupowa.pl 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 

X.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Pani Agata Domańska - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,  
Pani Patrycja Katkowska - w zakresie procedury udzielenia zamówienia.  
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2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers 

3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. 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 platformazakupowa.pl do konkretnego 
wykonawcy. 

5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 
SPAM. 

6) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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 2020r. poz. 
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
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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 
linkiem.  

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcj ą 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.  

9) 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. 

 
XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNIC ZNYCH  
I ORGANIZACYJNYCH SPORZ ĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  
 
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 
“Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 
Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: 

a) .zip  
b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 
złożone nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 
wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
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składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 
PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 
adresu email. 

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 
przed terminem składania ofert/wniosków. 

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1.   

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

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.  

XII.  ZAMAWIAJ ĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAW CĘ 
W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓW IENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA 
POWIERZY Ć PODWYKONAW COM 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom 
Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcach w złożonym przez siebie formularzu 
ofertowym.  
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XIII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” pzp.  

XIV.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być 
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.  

2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy.  
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

PAKIET I, II, III, IV i V 
 
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    90 % 
B. warunki ubezpieczenia  10 % 
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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 90 % 

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 

Ilość punktów (C) = (najniższa zaoferowana cena x 100 x 0,90)/cena badanej oferty 

P = warunki ubezpieczenia 10 % 
 
Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres 
ochrony ubezpieczeniowej, według zasady - za przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych 
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 0,10)/WM 

WP- wartość liczbowa kryterium warunki ubezpieczenia uzyskana w danej ofercie 
WM- maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa kryterium warunki ubezpieczenia 
 
Punkty liczone będą dla każdego pakietu oddzielnie. 
 

 
XVI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 
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:  
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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 art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz broker Zamawiającego przygotowujący i 
przeprowadzający postępowanie – Supra Brokers S.A z siedzibą we Wrocławiu.  
3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 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 Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. 
5.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
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. 

XVII.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE MUSZ Ą ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.Zamawiający poinformuje Wykonawcę któremu zostanie udzielone zamówienie o miejscu  
i terminie zawarcia umowy. 
2.Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 
treści umowy na wezwanie Zamawiającego.  
3.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, dla 
każdego z pakietów, z punktu widzenia przyjętych w dokumentacji kryteriów. 
4. Do Wykonawcy zostanie wysłany oryginał podpisanej przez Zamawiającego umowy  
o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca podpisze umowę 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 Supra Brokers S.A. wskaże adres dostarczenia podpisanych oryginałów 
dokumentów ubezpieczenia. 

XVIII.  ZMIANA UMOWY 

1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. 
Dopuszczane zmiany dotyczą: 
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1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum gwarancyjnych. W przypadku aktualizacji 
przedmiotu i sum gwarancyjnych. 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 przetargowej w systemie pro rata temporis.  
2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek 
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia 
umowy 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)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu 
łącznie przesłanek określonych w art. 455 ustawy; 
5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w  art. 455 ustawy; 
6)zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym 
wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ustawy; 
7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy; 
8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie 
9) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny 
charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana nie 
naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań. 
10)Zmianie może ulec liczba uczestników badania. Zamawiający zastrzega, iż opłaci składkę za 
liczbę zgłoszonych do ubezpieczenia uczestników badania zgodnie ze stawkami zastosowanymi w 
ofercie. Jeśli zmiana liczby uczestników badania będzie skutkowała zmianą sum gwarancyjnych 
zostaną one zaktualizowane przez Wykonawcę w formie aneksu do polisy zgodnie z poniższymi 
zasadami :  

- dla obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora . Suma 
zależy od liczby uczestników badania klinicznego : 

- 500 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy do 10 osób 
- 1 000 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy od 11do 25 osób 
- 2 000 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy od 26 do 50 osób 
- 4 000 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy od 51 do 100 osób 
- 5 000 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy ponad 100 osób 
Minimalna suma określona jest łącznie w odniesieniu do sponsora i badacza uczestniczącego w 
badaniu kliniczny. Rozporządzenie zostało stworzone na podstawie art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 6 
września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. nr 53, poz 533 z późn. zm.) 
11)Składki za poszczególne badania będą płatne w systemie pro-rata temporis za okres faktycznie 
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 
12)nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług; 
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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; 
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 (art. 142 ust. 5 
pzp) 
Zmiana z pkt. 11) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże 
okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.  
 
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany  tytułu badania i wskazania 
produktu leczniczego ( produkowany lek może być podany pacjentowi w innym wskazaniu). 
Zmiany te będą dokonywane po uprzedniej akceptacji przez Agencję Badań Medycznych. 
 

XIX.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
Projektowane postanowienia umowy znajdują się we wzorach umów generalnych stanowiących 
załącznik do niniejszej SWZ. 

XX. SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach wyodrębnionych 
pakietów. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do  wszystkich części.  

XXI.  SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
XXII.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 95 USTAWY 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na 
zaksięgowaniu wpływu składki ubezpieczeniowej za okres wynikający z umowy oraz wypłacie 
odszkodowania za szkodę Zamawiającemu.  
2. Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań 
określonych w pkt. 1. Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
oświadczenie potwierdzające, że pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zatrudnieni na umowę o 
pracę. Treść oświadczenia zawierać musi informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
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zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 
3. Nieprzedłożenie  przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa  w pkt. 2 traktowane będzie 
jako niewypełnienie obowiązku określonego w SWZ i art. 96 ust. 4 ustawy.  

XXIII.  ZASTRZEŻENIE DOTYCZ ĄCE MOŻLIWO ŚCI UBIEGANIA SI Ę O 
UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy. 

XXIV.  WADIUM 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XXV.  PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 214 UST. 1 P KT 7 
USTAWY 

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia 
polegającego na powtórzeniu usług  podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 10 
% zamówienia podstawowego realizowanych na warunkach zgodnych z realizacją zamówienia 
podstawowego. Zamówienie  udzielane będzie na usługi zgodne z  przedmiotem zamówienia 
podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 
ustawy. 

XXVI.  WIZJA LOKALNA LUB SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW NA MIEJSCU  U 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej ani sprawdzenia 
przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
Zamawiającego. 

XXVII.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych  
polskich. 

XXVIII.  KOSZTY UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XXIX.  OBOWIĄZEK OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWC Ę 
KLUCZOWYCH ZADA Ń 

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

XXX.  UMOW A RAMOW A 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXXI.  AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

XXXII.  KATALOGI ELEKTRONICZNE 

Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.  

XXXIII.  ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXXIV.ZAŁ ĄCZNIKI 

Integralną część specyfikacji warunków zamówienia stanowią niżej wymienione załączniki: 

Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 Formularz oferty dla zadań Pakietu I 
Załącznik nr 3 Formularz oferty dla zadań Pakietu II 
Załącznik nr 4 Formularz oferty dla zadań Pakietu III 
Załącznik nr 5 Formularz oferty dla zadań Pakietu IV 
Załącznik nr 6 Formularz oferty dla zadań Pakietu V 
Załącznik nr 7 Wzór Umowy generalnej  
Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy 
Załącznik nr 9 Dokumenty badania – Pakiet I 
Załącznik nr 10 Dokumenty badania – Pakiet II 
Załącznik nr 11 Dokumenty badania – Pakiet III 
Załącznik nr 12 Dokumenty badania – Pakiet IV 
Załącznik nr 13 Dokumenty badania – Pakiet V 
Załącznik nr 14  - Wniosek o udostępnienie części poufnych SWZ 
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Patrycja Katkowska 



Załącznik Nr 7 

UMOWA GENERALNA 
(DŁUGOTERMINOWA UMOWA UBEZPIECZENIA) 

DLA ZADA Ń PAKIETU I, II, III, IV i V  

zawarta w dniu ..................... roku w Warszawie 
pomiędzy: 

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i 
Wigury 61, 02-091 Warszawa,, posiadającym 
NIP: 525 00 05 828 
reprezentowanym przez: 
1. ……………….. – ……………………………… 
zwanym dalej „Ubezpieczającym” albo „Zamawiającym” 
 
a 
spółką pod firmą………….., z siedzibą w……………., adres:………………, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd….w…, pod 
numerem, posiadającą numer NIP, numer REGON,. kapitał zakładowy w wysokości …. PLN (w 
pełni wpłacony- w przypadku spółki akcyjnej), w imieniu której działa  
reprezentowanym przez: 
1.  ……………….. – ……………………………… 
2.  ……………….. – ……………………………… 
zwanym dalej „Ubezpieczycielem” albo „Wykonawcą” 
 
przy udziale brokera ubezpieczeniowego: 
spółki pod firmą „Supra Brokers Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu, adres: Aleja Śląska 
154-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 425834, posiadającą numer 
NIP: 894-30-41-146, numer REGON 021916234, kapitał zakładowy 2.000.818,40 PLN 
wpłacony w części 100.000,00 PLN,   
 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2021 roku, poz. 1129), zwanej dalej: „ustawą” oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w 
trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego na usługę  
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu badacza i sponsora  
ubezpieczenia Warszawskiego Uniwersytety Medycznego, o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu 
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ. 
2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej są: 
 
1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu badacza i sponsora 
 



 

 

Tytuł badania: ……………………………………………………………………………… 
 

§ 2 

1. Niniejsza Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 zawarta 
zostaje na okres trwania badania tj. na …… miesięcy, od dnia …………… r. do dnia  

2. Na każde badanie kliniczne Ubezpieczyciel wystawi polisę ubezpieczeniową potwierdzającą 
zawarcie umowy ubezpieczenia. 

3. W razie zajścia zmian w ryzyku, Ubezpieczający przekaże Ubezpieczycielowi uaktualnione 
dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia. 

4.Wszystkie ubezpieczenia oraz doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania niniejszej Umowy 
Generalnej a także zwroty składek kalkulowane będą na bazie stawek zastosowanych w ofercie : 
a)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu badacza i sponsora 
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę za (ilość uczestników)…….. uczestników-………..( w zł ) 
Za każdego kolejnego uczestnika powyżej (podanej ilości uczestników)…….. uczestników -  
………..( w zł )  

§ 3 

1. Zakres umów ubezpieczenia 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 (zwane dalej „OWU”). 

2. Wszelkie warunki określone w SWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo 
przed postanowieniami zawartymi w OWU. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy 
warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania 
takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego. 

§ 4 

1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy Generalnej, ustalona w 
wyniku postępowania publicznego w wysokości ……………… zł, płacona będzie jednorazowo 
z terminem płatności przypadającym na 21 dzień od daty rozpoczęcia udzielania przez 
Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Składka rozliczona zostanie na podstawie wystawionej polisy ubezpieczeniowej. 
Ubezpieczający zobowiązany jest do uiszczenia składki w terminie określonym w polisie. 

§ 5 

1. Każdorazowo przy rozliczaniu składek i aktualizacji umów, obowiązywać będą OWU 
obowiązujące w dniu zawarcia umowy, z włączeniami zawartymi w umowie ubezpieczenia. 

2. W czasie trwania niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczyciel nie może podnosić wysokości  
składek wynikających z aktualizacji stawek oraz zmieniać warunków ubezpieczenia. 

§ 6 

Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów 
ubezpieczenia w trakcie ich trwania zgodnie z rozdz. 3 Działu VII ustawy. 

 



 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. 
Dopuszczalne zmiany dotyczą: 
1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum gwarancyjnych. W przypadku aktualizacji 
przedmiotu i sum gwarancyjnych. 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 przetargowej w systemie pro rata temporis.  
2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek 
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub 
przedłużenia umowy 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)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu 
łącznie przesłanek określonych w art. 455 ustawy; 
5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w  art. 455 ustawy; 
6) zmiany wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym 
wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ustawy; 
7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy; 
8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie Generalnej; 
9) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny 
charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana 
nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań. 
10)Zmianie może ulec liczba uczestników badania. Zamawiający zastrzega, iż opłaci składkę za 
liczbę zgłoszonych do ubezpieczenia uczestników badania zgodnie ze stawkami zastosowanymi 
w ofercie. Jeśli zmiana liczby uczestników badania będzie skutkowała zmianą sum 
gwarancyjnych zostaną one zaktualizowane przez Wykonawcę w formie aneksu do polisy 
zgodnie z poniższymi zasadami :  

- dla obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora . Suma 
zależy od liczby uczestników badania klinicznego : 

- 500 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy do 10 osób 
- 1 000 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy od 11do 25 osób 
- 2 000 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy od 26 do 50 osób 
- 4 000 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy od 51 do 100 osób 
- 5 000 000 euro- jeżeli w badaniu uczestniczy ponad 100 osób 
Minimalna suma określona jest łącznie w odniesieniu do sponsora i badacza uczestniczącego w 
badaniu kliniczny. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 6 
września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. nr 53, poz 533 z późn. zm.) 
11)nastąpi zmiana 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; 
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 (art. 142 
ust. 5 pzp.) 
Zmiana z pkt. 11) może być również dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób 
należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.  
 
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany  tytułu badania i/lub wskazania 
produktu leczniczego ( produkowany lek może być podany pacjentowi w innym 
wskazaniu). Zmiany te będą dokonywane po uprzedniej akceptacji przez Agencję Badań 
Medycznych. 
 

§ 7 
W czasie trwania niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczający ma prawo do skontrolowania 
Ubezpieczyciela w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2  pkt. 2 ustawy 
wzywając go w terminie wskazanym przez Ubezpieczającego do przedłożenia do wglądu 
oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy ci są zatrudnieni na umowę o pracę. W 
przypadku nie przedłożenia oświadczenia do wglądu zamawiający naliczy każdorazowo 
Wykonawcy karę umowną wysokości 100 złotych (sto złotych). 
 

§ 8 
Zamawiający zastrzega sobie minimalny  zakres świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy 
do wysokości 70% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie przetargowej. 
Zamawiający przewiduje naliczenie Wykonawcy kary umownej za nieterminowe wystawienie 
polisy w wysokości 50 złotych za każdy dzień roboczy zwłoki. 
Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający nie może 
przekroczyć wartości niniejszej umowy określonej na podstawie oferty przetargowej 
Wykonawcy.  
 

                                                               § 9 
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. 

§10 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia zawartych 
w jej ramach wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Generalną mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 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 
2020 r. poz. 895 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o 
dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881 z późn. zm.) oraz Ustawy, a także  
dokumentacja niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§12 

Spory wynikające z niniejszej Umowy Generalnej rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Ubezpieczającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 
Ubezpieczyciela i trzech dla Ubezpieczającego lub formie elektronicznej w przypadku 
zawarcia umowy przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. 
. 
 

……………………….  ………………………. 
Ubezpieczyciel  Ubezpieczający 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
- SWZ wraz z załącznikami; 
- Oferta Wykonawcy 
 
 


