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ROZDZIAŁ 1 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

DZIAŁ I Dane Zamawiającego 

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

al. Papieża Jana Pawła II 22a   

70-453 SZCZECIN 

NIP: 851-020-80-05 

 

 adres strony internetowej: https://usz.edu.pl  

 adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz  

 adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl  

 numery telefonów:  

 +48 91 444 11 72 (sekretariat Rektora) 

 +48 91 444 11 05 (sekretariat Kanclerza) 

 +48 91 444 11 51 (Dział Zamówień Publicznych) 

 

Adres do korespondencji: 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

al. Papieża Jana Pawła II 31 (pok. 205)  

70-453 SZCZECIN  

Adres e-mail: przetargi@usz.edu.pl 

 

DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 – 139 PZP); 

3. Postępowanie jest o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na 

podstawie art. 3 ust. 2 ustawy.  

4. 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. poz. 1740 ze 

zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

5. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące zamówień 

https://usz.edu.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
mailto:przetargi@usz.edu.pl
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klasycznych na usługi, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne1. 

6. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia nie 

przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. 

 

DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

1) dla części I zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie 

mienia jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego: 

 CPV 66516000-0 – Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

 CPV 66515100-4, 66515400-7 – Ubezpieczenie od ognia i od skutków żywiołów,  

 CPV 66515000-3 – Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 

 CPV 66516300-3 – Ubezpieczenie jednostek pływających od odpowiedzialności 

cywilnej 

2) dla części II zamówienia: ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów: 

 CPV 66514110-0 – Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, w tym m.in. 

ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. 

 

2. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji usług: Szczecin (kod NUTS PL424 Miasto 

Szczecin). 

3. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie 

mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 

01.02.2022 r. do 31.01.2025 r. 

4. Zamawiający informuje o dokonaniu podziału zamówienia na części. Każdy Wykonawca 

przedłoży ofertę na jedną lub obydwie części, według własnego wyboru.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

6. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

7. Zamawiający nie zastrzega by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni 

wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 

integracja osób społecznie marginalizowanych. 

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. 

polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia 

podstawowego, o wartości do 20 % wartości dla każdej części zamówienia podstawowego. 

Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa 

oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje. 

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

                                                             
1  Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w art. 4 i art. 13 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 

2014/24/UE” 
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10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP. 

12. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w Rozdziale 2 SWZ. 

 

DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

 

DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania (realizacji) zamówienia: 36 miesięcy, tj. od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.  

 

DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia  

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:  

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP 

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,  

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;  
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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, gdy wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny 

sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia 

i 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; 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP 

(art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP) 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

8) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 
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10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych; 

11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a–g i ppkt 2 - na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

a) pkt. 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h, 

b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 6 - w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia, 

c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia, 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2, 5 i 7-

12, jeżeli 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, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 

na zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Minimalny poziom zdolności: 

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do 

prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada wymagane 

zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie 

z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 

Z 2021 r., poz. 1130 ze zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek 

muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, którzy w ramach realizacji 

zamówienia wykonywać będą czynności ubezpieczeniowe w rozumieniu ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1130 

ze zm.) 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

 

Uwaga: 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; 

 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są 

wymagane. 
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DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję 

formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie 

JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:  https://JEDZ.uzp.gov.pl/ . W tym 

celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

(JEDZ) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do 

wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją 

wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 

a) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których 

zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić 

osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku 

twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz 

proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, 

zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego 

wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych 

Sekcji A, B, C i D; 

c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną. 

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej 

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na 

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi 

mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw 

wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez wykonawców. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  W przypadku składania oferty 

wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz określać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

2. Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia: 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ); 

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 

pkt 3-6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP (wzór – załącznik nr 4 do SWZ); 

e) dokumenty potwierdzające posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1130 ze zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

 

UWAGA: 
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3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

w zakresie, o którym mowa w  pkt 2 ppkt 1 lit. a wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem; 

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c) – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie 

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu 

z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on 

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem; 

3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) i 2) zastępuje się je odpowiednio w całości 

lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający żąda od 

wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 

4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

2) oświadczenia podmiotu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy  
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3) należącego do tej samej grupy  

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5-

10 PZP  

Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP .  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1-4, liczy się wstecz od 

dnia w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

8. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. e), dotyczy 

usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio 

uczestniczył lub uczestniczy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 
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1) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz; 

2)  poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl. 

- z zastrzeżeniem, iż oferta (wraz z załącznikami) oraz podmiotowe i przedmiotowe środki 

dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 

 

DZIAŁ X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami. Informacje 

o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej 

 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Pan Wojciech Bereszko: tel.: +48 91 444 11 51; e-mail: przetargi@usz.edu.pl  

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

(https://platformazakupowa.pl/pn/usz). 

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz Zamawiający może również komunikować się 

z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - przetargi@usz.edu.pl. 

4. 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”.  

5. 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. 

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za 

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

7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji wynosi 500 MB. 

8. 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 (Dz. U. poz. 2452) 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 (Dz. U. poz. 2415). 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
mailto:przetargi@usz.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
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9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 

284 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru 

postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 

2, a w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/usz  

za pomocą poczty elektronicznej na adres przetargi@usz.edu.pl.  

10. 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. 

11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 

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.: 

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

 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, 

 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

 włączona obsługa JavaScript, 

 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

 Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

 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. 

12. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 

135 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru 

postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony 

w pkt. 2, a w przypadku braku działania platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz  za pomocą poczty elektronicznej na adres 

przetargi@usz.edu.pl.  

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

14. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 13, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
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15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 13. 

16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt. 13, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

18. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 

 

DZIAŁ XI Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia 09.03.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania oferta. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwróci jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą 

 

DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 

koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz.  

5. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

6. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje plik pn. Pełna instrukcja 

tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL). 

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

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  

oraz uznaje go za wiążący, 

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

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

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

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

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

oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

9. 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. 

10. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę 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”. 

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 

uznane za złożone nieskutecznie. 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

 .zip  

 .7Z 

13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

14. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

16. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

17. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 

ofert. 

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

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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19. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

21. 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. 

22. Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Razem z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 1, Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 SWZ; 

b) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 

Dział VIII pkt. 1  ppkt  1 i 2 SWZ (jeżeli   dotyczy); 

c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

d) przedmiotowe środki dowodowe 

23. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

24. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz, 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, wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio 

w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

25. 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”. 

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

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

podpisu w formacie XadES. 

27. 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. 

28. 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.  

29. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty.  

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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30. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

może dokonać również notariusz. 

31. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 

dokument. 

32. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej w przypadku:  

 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

 przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

 innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

33. Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

34. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:  

 podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą;  
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 przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego 

zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia;  

 pełnomocnictwa – mocodawca.  

35. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub 

kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, 

brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane 

oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

36. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku 

obcym, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 1, Dział IV SWZ należy je złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

37. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do 

treści (a w przypadku JEDZ – także formy) z formularzami określonymi przez 

Zamawiającego.  

38. Oferty będą oceniane według kryteriów i zasad  określonych w rozdziale 1, Dział XV SWZ. 

Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.  

39. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz w terminie najpóźniej do dnia 10.12.2021 r. 

do godziny 11:30.  

 

DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021 r. o godz. 12:00 i realizowane będzie przy użyciu 

systemu teleinformatycznego.  

2. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

W takim przypadku zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz o: 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo 

unieważnienia postępowania. 

 

DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca określi ceny na formularzu oferty zgodnie z załącznikami 1a – 1b do SWZ.  

2. Cenę oferty stanowi wartość składki ubezpieczeniowej tj. suma składek ubezpieczeniowych 

z tytułu wykonania całości przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym SWZ. Składka ma 

wynikać z odpowiedniej kalkulacji ceny składki ubezpieczeniowej zgodnie z załącznikami 1a 

– 1b. 

3. Wartość składki ubezpieczeniowej wyrażonej w złotych polskich należy podać w zaokrągleniu 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Zaoferowana stawka ubezpieczeniowa ma charakter ostateczny. Oznacza to, że musi zawierać 

wszelkie ewentualne zniżki i upusty, które Wykonawca zamierza zastosować wobec 

Zamawiającego.  

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. Do formularza cenowego należy wpisać składkę 

skalkulowaną dla całego okresu realizacji umowy (trzy lata).  

6. Cenę oferty:  

1) w części I stanowi: wartość składki ubezpieczeniowej, tj.: suma składek 

ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia 

mienia z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów opisanych w Części I 

Opisu przedmiotu zamówienia SWZ.  

Składka ubezpieczeniowa powinna wynikać z kalkulacji składki ubezpieczeniowej – 

załączonej przez Wykonawcę do oferty cenowej (kalkulacja – Załącznik nr 1a do SWZ).  

Wartość poszczególnych składek ubezpieczeniowych należy obliczyć mnożąc sumę 

ubezpieczenia wyrażoną w złotych polskich przez stawkę ubezpieczeniową na okres 1 

roku wyrażoną w procentach. Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez trzy i wpisać do 

kalkulacji składki ubezpieczeniowej dla części I, jako składkę w PLN na 3 lata. Powstałe 

w ten sposób wartości należy zsumować i otrzymaną wartość wpisać do formularza oferty 

cenowej – załącznik nr 1 do SWZ jako cenę umowną dla części I zamówienia. Tak 

obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

2) w części II stanowi: wartość składki ubezpieczeniowej, tj.: suma składek 

ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów opisanych w Części 

II Opisu przedmiotu zamówienia SWZ.  
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Składka ubezpieczeniowa ma wynikać z kalkulacji składki ubezpieczeniowej – załączonej 

przez Wykonawcę do oferty cenowej (kalkulacja – Załącznik nr 1b do SWZ), przy czym:  

a) w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 

(OC), dobrowolnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy 

i pasażerów (NNW), dobrowolnego ubezpieczenia Assistance (Ass) wykonawca jest 

zobowiązany wskazać poszczególne składki w PLN dla danego pojazdu na okres 

jednego roku;  

b) w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC) wartość składki 

ubezpieczeniowej należy obliczyć mnożąc wartość brutto pojazdu wyrażoną w złotych 

polskich przez stawkę ubezpieczeniową na okres 1 roku wyrażoną w procentach.  

c) Powstałe w ten sposób wartości wszystkich składek OC, AC, NW i Ass należy 

zsumować i pomnożyć przez 3, a otrzymaną wartość wpisać do formularza oferty 

cenowej – załącznik nr 1 do SWZ jako cenę umowną dla części II zamówienia. Tak 

obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

7. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  

Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 

8. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. 

9. Cena  oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia.  

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

 

DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował trzema 

następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 90% 

2) Wysokość kwoty samolikwidacji szkody (WKSS) – waga kryterium 5 % 

3) Termin oględzin (TO) – waga kryterium 5 % 

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium wyrażonej 

w %. 

3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

 

 

 

1) Cena (C) – waga 90% 

 

      cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 90 % 

  cena oferty ocenianej brutto 
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* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

W kryterium „cena” oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 90 punktów. 

 

2) Wysokość kwoty samolikwidacji szkody (WKSS) – 5 % 

 

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie zadeklarowanej 

przez Wykonawcę szacunkowej wartości szkody, w ramach której zamawiający może 

przystąpić do usunięcia szkody bez oględzin wykonawcy (samolikwidacja szkody) 

zgodnie z poniższymi założeniami: 

a) jeżeli Wykonawca zadeklaruje samolikwidację szkody o szacunkowej wartości do 

kwoty 5.000 zł – jego oferta otrzyma 0 pkt w kryterium „Wysokość kwoty 

samolikwidacji szkód”, 

b) jeżeli Wykonawca zadeklaruje samolikwidację szkody o szacunkowej wartości do 

kwoty 6.000 zł – jego oferta otrzyma 1 pkt w kryterium „Wysokość kwoty 

samolikwidacji szkód”, 

c) jeżeli Wykonawca zadeklaruje samolikwidację szkody o szacunkowej wartości do 

kwoty 7.000 zł – jego oferta otrzyma 2 pkt w kryterium „Wysokość kwoty 

samolikwidacji szkód”, 

d) jeżeli Wykonawca zadeklaruje samolikwidację szkody o szacunkowej wartości do 

kwoty 8.000 zł – jego oferta otrzyma 3 pkt w kryterium „Wysokość kwoty 

samolikwidacji szkód”, 

e) jeżeli Wykonawca zadeklaruje samolikwidację szkody o szacunkowej wartości do 

kwoty 9.000 zł – jego oferta otrzyma 4 pkt w kryterium „Wysokość kwoty 

samolikwidacji szkód”, 

f) jeżeli Wykonawca zadeklaruje samolikwidację szkody o szacunkowej wartości do 

kwoty 10.000 zł – jego oferta otrzyma 5 pkt w kryterium „Wysokość kwoty 

samolikwidacji szkód”. 

 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje samolikwidację szkody 

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000 zł oferta zostanie odrzucona jako niezgodna 

z SWZ. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej wartości samolikwidacji szkody – 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalną wysokość kwoty 

samolikwidacji szkód wynoszącą 5.000 zł. Oferta Wykonawcy uzyska wówczas 0 pkt 

w kryterium „Wysokość kwoty samolikwidacji szkód”. 

Jeżeli wykonawca zaoferuje samolikwidację szkody o szacunkowej wartości równej lub 

wyższej niż 10.000 zł do oceny ofert w kryterium „Wysokość kwoty samolikwidacji 

szkód” zostanie przyjęta wartość do 10.000 zł jako maksymalny zgodny z żądaniem 

i możliwościami Zamawiającego, natomiast do umowy zostanie wpisana wartość zgodna 

z oświadczeniem wykonawcy. 

W kryterium „Wysokość kwoty samolikwidacji szkód” oferta Wykonawcy może uzyskać 

maksymalnie 5 punktów. 
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3) Termin oględzin (TO) – waga 5 % 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „Termin oględzin” zostanie dokonany zgodnie 

z poniższą tabelą, na podstawie deklaracji przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia i / 

lub przedmiotu szkody w terminie krótszym / dłuższym, które to oględziny w ocenie 

Wykonawcy okażą się niezbędne do likwidacji szkody: 

 

L.p. 
Możliwość przeprowadzenia oględzin miejsca 

zdarzenia i/lub przedmiotu szkody 

Ilość przyznawanych 

punktów 

1. 
w terminie do 5 dni roboczych od momentu 

zawiadomienia o szkodzie (termin krótszy) 
5 pkt 

2. 
w terminie od 6 do 10 dni roboczych od momentu 

zawiadomienia o szkodzie (termin dłuższy) 
0 pkt 

 

UWAGA: termin 10 dni roboczych jest terminem maksymalnym. Niewskazanie przez 

Wykonawcę terminu przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia i / lub przedmiotu 

szkody rozumiane będzie jako zadeklarowanie przez Wykonawcę możliwości 

przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia i/lub przedmiotu szkody w terminie od 6 do 

10 dni roboczych od momentu zawiadomienia szkodzie (termin ten zostanie uwzględniony 

w umowie z Wykonawcą) i będzie skutkowało przyznaniem „0 pkt” w przedmiotowym 

kryterium.  

W kryterium „Termin oględzin” oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 

5 punktów. 

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich kryteriach 

oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru:  

Ocena końcowa (OK) = C + WKSS + TO 

 

5. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe 

i określone w SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń.  

7. Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, oraz 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 
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poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

 

DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert 

 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po terminie składania ofert;  

b) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału 

w postępowaniu, lub 

b) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego 

środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń, 

c) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

e) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

f) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

g) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

h) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

i) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

j) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP; 

k)  wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

l) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą;  

m) w przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium - wykonawca nie wniósł 

wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie 

do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, 

o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP;  

n) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

o) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, 

o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

 

DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 PZP. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

DZIAŁ XVIII Wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

DZIAŁ XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 

1. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 

postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony 

w ppkt 1; 
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3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;  

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

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

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

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.    

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany 

do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie 

ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników. 

6. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 
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3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej „sądem zamówień publicznych”. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w 

całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 

a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, 

z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 

 

DZIAŁ XXI Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

 

1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, 

w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie 

mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu sporu. 

Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez 

wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga 

strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1 

3. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 PZP. 

 

DZIAŁ XXII Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych 

osobowych.  

 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia 

jest jawne.  

2. Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz z załącznikami 

udostępnia się na wniosek niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 

3 dni od dnia otwarcia ofert. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do 

tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 

udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679.  
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3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

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

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża 

Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin.  

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

związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy PZP;   

 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; 

 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 PZP;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

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

4. Udostępnianie, o którym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, 

z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których 

mowa w pkt 17 i art. 18 ust. 3–6 PZP, stosuje się odpowiednio. 
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5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

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

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP. 

8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 

o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej  staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę 

zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na platformie zakupowej zgodnie z instrukcją 

składania oferty dla Wykonawcy.  

9. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: 

 osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści 

protokołu lub/i załączników do protokołu,  

 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,  

 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni 

wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu. 

 

______________________________________________________________________________________________                                 

 

ROZDZIAŁ 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie 

mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie 

od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r. w zakresie: 
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1) dla części I zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie 

mienia jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego: 

 CPV 66516000-0 – Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

 CPV 66515100-4, 66515400-7 – Ubezpieczenie od ognia i od skutków żywiołów,  

 CPV 66515000-3 – Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 

 CPV 66516300-3 – Ubezpieczenie jednostek pływających od odpowiedzialności 

cywilnej 

 

2) dla części II zamówienia: ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów: 

 CPV 66514110-0 – Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, w tym m.in. 

ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. 

 

2. Okres ubezpieczenia: od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r. z podziałem na trzy okresy 

rozliczeniowe: 

1) pierwszy okres rozliczeniowy - od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r., 

2) drugi okres rozliczeniowy  - od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r., 

3) trzeci okres rozliczeniowy  - od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. 

 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 

 

CZĘŚĆ I 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

I UBEZPIECZENIE MIENIA  

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 

Ubezpieczający:  Uniwersytet Szczeciński  

Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin 

REGON: 001208777, NIP: 8510208005, PKD: 8542Z 

 

Ubezpieczony: Uniwersytet Szczeciński wraz ze wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi, wydziałami i instytutami oraz szkołą doktorską, a także 

wszystkie nowe jednostki Uniwersytetu powstałe w trakcie realizacji 

zamówienia. 

Informacje uzupełniające dotyczące jednostek objętych ubezpieczeniem uzyskać można na 

stronach internetowych:  

https://usz.edu.pl/ 

https://bip.usz.edu.pl/ 

https://usz.edu.pl/jednostki-administracyjne-ogolnouczelniane/ 

https://usz.edu.pl/wydzialy/ 

https://usz.edu.pl/instytuty/ 

https://szkoladoktorska.usz.edu.pl 

 

DZIAŁ I 

https://usz.edu.pl/
https://bip.usz.edu.pl/
https://usz.edu.pl/jednostki-administracyjne-ogolnouczelniane/
https://usz.edu.pl/wydzialy/
https://usz.edu.pl/instytuty/
https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

 

ROZDZIAŁ 1 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Ochroną ubezpieczeniową powinna być objęta odpowiedzialność cywilna Uniwersytetu 

Szczecińskiego (Ubezpieczający/Ubezpieczony) i jego jednostek organizacyjnych lub filii za 

szkody powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia wyrządzone w związku 

z prowadzeniem działalności lub posiadaniem i/lub użytkowaniem mienia w granicach 

wynikających z aktu powołania i norm statuujących zakres działalności Ubezpieczonego jako 

publicznej uczelni akademickiej („Obowiązujące przepisy”, w ich każdorazowo aktualnym 

brzmieniu), tj. 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 

t.j.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy („Ustawa”), 

2) statutu Uniwersytetu Szczecińskiego i aktów prawnych wydanych na jego podstawie, 

w tym aktów prawa wewnętrznego Uniwersytetu („Statut”) oraz  

3) odrębnych przepisów w takim zakresie, w jakim dotyczą one struktury i działania szkół 

wyższych, zaś 

4) w odniesieniu do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu z uwzględnieniem postanowień 

Umowy z dnia 9 stycznia 2004 r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Konferencją 

Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Szczecińskiego.  

 

Odpowiedzialność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego objęta ubezpieczeniem może mieć 

charakter zarówno deliktowy, jak i kontraktowy, przy czym ubezpieczenie powinno obejmować 

oparty na przepisach prawa zbieg odpowiedzialności z obu tytułów. Ubezpieczenie obejmuje 

szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, 

gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na 

skutek rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej. 

 

Czasowy zakres ochrony (trigger loss occurrence): Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadek 

ubezpieczeniowy powstały w okresie ubezpieczenia, z którego roszczenie zgłoszone będzie przed 

ustawowo określonym terminem przedawnienia roszczeń. Za wypadek ubezpieczeniowy 

przyjmuje się powstanie w okresie ubezpieczenia szkody, to jest szkody osobowej, szkody 

rzeczowej lub czystej straty finansowej. 

 

Pod pojęciem szkody osobowej rozumie się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała 

lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby 

osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

 

Pod pojęciem szkody rzeczowej rozumie się straty powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, 

które mógłby osiągnąć, gdyby mienie nie zostało utracone, uszkodzone lub zniszczone. 
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Pod pojęciem czystej straty finansowej rozumie się uszczerbek majątkowy nie będący szkodą 

osobową lub szkodą rzeczową. 

 

1. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej objęta jest działalność 

publiczna uczelni akademickiej uregulowana w Obowiązujących przepisach w szczególności 

w następujących obszarach: 

a) kształcenie studentów oraz kształcenie doktorantów, 

b) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,  

c) świadczenia usług badawczych oraz transferu technologii do gospodarki, 

d) kształcenie i promowanie kadr naukowych, 

e) kształcenie osób zainteresowanych uzupełnianiem zdobytej wiedzy, w tym kształcenie 

uzupełniające osób posiadających tytuły zawodowe lub aktywnych zawodowo, 

f) stwarzanie warunków i organizowanie i przeprowadzanie działań w celu rozwoju kultury 

fizycznej studentów, doktorantów, pracowników i współpracowników Ubezpieczonego.  

 

2. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez wydanie lub niewydanie ostatecznej 

decyzji administracyjnej lub innego aktu normatywnego niezgodnych z prawem przez organ 

o właściwości ogólnej Ubezpieczonego (Rektor, Senat, Rada uczelni) lub osoby przez niego 

upoważnione lub których upoważnienie wynika z Obowiązujących przepisów (w tym 

dyrektorów instytutów, dziekanów wydziałów, dyrektora szkoły doktorskiej); ochrona 

obejmuje również szkody powstałe w wyniku wydania lub niewydania decyzji 

administracyjnych, aktów prawa wewnętrznego oraz opinii wydanych przy współdziałaniu 

centralnych organów opiniodawczo-doradczych (uczelniana rada ds. nauki, uczelniana rada ds. 

kształcenia). 

 

3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe w trakcie realizacji zadań zleconych uczelni 

przez ministra na podstawie art. 404 Ustawy. 

 

4. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z prowadzoną 

działalnością eksperymentalną, innowacyjną, nowatorską, we wszystkich aspektach 

działalności, przez pracowników, studentów, doktorantów, współpracowników na podstawie 

dowolnej umowy o współpracy, także w ramach projektów z innymi jednostkami naukowymi, 

badawczymi lub komercyjnymi. 

 

5. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako pracodawcy za szkody będące następstwem 

wypadku przy pracy – poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami 

przez wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz osoby, za które 

Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność (m.in. stażystów, praktykantów, wolontariuszy 

i innych) bez względu na podstawę zatrudnienia. 

 

6. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

w związku z wykonywaniem przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 
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oraz osoby umocowane na podstawie innych tytułów prawnych, obowiązków służbowych, 

związanych z prowadzoną działalnością. 

 

7. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez studentów lub doktorantów 

(praktykantów) w ramach praktyk studenckich/ doktoranckich w zakładach pracy/ uczelniach, 

z którymi Ubezpieczony podpisał porozumienie – umowę cywilnoprawną o prowadzenie 

praktyk zawodowych. 

 

8. Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadanego mienia obejmuje: 

1) szkody z tytułu posiadania, zarządu lub administrowania mieniem, w tym w szczególności, 

ale nie wyłącznie szkody powstałe: 

a) wskutek zalania w następstwie awarii, działania czy eksploatacji urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz powstałych 

w związku z nieszczelnością dachów, ścian, złącz, stolarki okiennej w budynkach 

stanowiących własność, współwłasność, będących przedmiotem użytkowania, 

znajdujących się w trwałym zarządzie lub znajdujących się w bezpośrednim 

administrowaniu Uniwersytetu Szczecińskiego, jego jednostek organizacyjnych lub 

filii na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego tytułu prawnego, 

b) wskutek awarii i katastrof budowlanych wynikających ze zużycia technicznego 

budynków, budowli lub obsunięć gruntu, 

c) z tytułu posiadania, użytkowania dróg wewnętrznych, placów, parkingów, 

administrowania lub utrzymywania w należytym stanie nieruchomości 

Ubezpieczonego wraz z przynależnymi chodnikami, podwórkami itp., posiadaniem, 

administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie urządzeń technicznych, sieci 

uzbrojenia podziemnego, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu 

dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu. 

 

9. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony 

korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy 

o podobnym charakterze. 

 

10. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których 

ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej 

umowy o podobnym charakterze. 

 

11. Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub 

kontrolą ubezpieczonego, w tym w mieniu pozostawionym w szatniach znajdujących się pod 

dozorem Uniwersytetu, także szatniach lub przechowalniach okazjonalnych, a także 

w szczególności w obrazach, pracach fotograficznych, grafikach, innych pracach 

artystycznych, księgozbiorach lub eksponatach. 
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12. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody, za które zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odpowiada utrzymujący hotel lub inny zakład, w tym akademiki, domy studenckie, 

mieszkania wynajmowane pracownikom, bursy, schroniska, domy wypoczynkowe, kempingi 

i pola biwakowe itp., w tym szkody w gotówce i biżuterii. 

 

13. Odpowiedzialność cywilna za produkt, w tym obejmująca szkody wyrządzone komukolwiek 

w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu wytwarzanego przez 

Ubezpieczonego (stołówki, jadłodajnie, poczęstunek okazyjny). 

 

14. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

umów, w tym umów o świadczenie usług, wykonanie dzieła, lub innych umów o charakterze 

zobowiązaniowym zawartych w dowolnym reżimie prawnym przez Ubezpieczonego lub jego 

jednostki organizacyjne, w tym jednostki badawcze. Ochroną objęte są w szczególności, ale 

nie wyłącznie umowy o wykonanie usług przez następujące podmioty: 

1) Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, 

2) Centrum Negocjacji i Zarządzania Kryzysowego, 

3) Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, 

4) Laboratoria Elbrus, 

5) Service Inter-Lab, 

6) Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, 

7) Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych, 

8) Stacja Morska w Międzyzdrojach. 

 

15. Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez podwykonawców, którym 

Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, z zachowaniem prawa do regresu. 

 

16. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z udzielonych porad prawnych w ramach 

usług świadczonych przez Klinikę Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego oraz za szkody wynikające ze sporządzonych opinii i ekspertyz. 

 

17. Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu pracowników niezależnie od formy 

zatrudnienia, w tym w szczególności szkody w pojazdach znajdujących się w posiadaniu 

pracowników (samochodach, motorach, skuterach, rowerach, hulajnogach), szkody 

w obrazach, pracach fotograficznych, grafikach oraz innych pracach artystycznych, a także 

w związku z wynajmem lokali mieszkalnych. 

 

18. Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych 

i zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid-19. 

 

19. Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania 

imprez, w tym imprez masowych na terenie nieruchomości znajdujących się w posiadaniu 

Ubezpieczonego oraz poza nimi, w tym w wynajętych pomieszczeniach, terenach zielonych, 

boiskach i innych przestrzeniach. Ubezpieczenie obejmuje również obowiązkowe 

http://biznes.usz.edu.pl/index.php/centrum-dydaktyczno-badawcze-nauk-przyrodniczych/
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ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych określone 

w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 

2171) oraz w przepisach wykonawczych do przedmiotowej ustawy, a także odpowiedzialność 

cywilną organizatora imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 

imprez masowych – zgodnie ze stanem prawnym aktualnym na dzień organizacji imprez 

masowych. 

 

20. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku 

lub innej formy przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, 

a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, 

wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji. Ochroną objęta jest również 

odpowiedzialność administracyjno-prawna wynikająca z decyzji organów nadzoru 

środowiskowego, które mogą nakazać przeprowadzenie stosownych działań naprawczych 

w odniesieniu do środowiska. 

 

21. Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

 

22. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób 

reprezentujących Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do 

zarządzania ubezpieczonym podmiotem, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez 

ten podmiot. 

 

23. Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe – uszczerbek majątkowy nie będący 

szkodą na osobie lub szkodą rzeczową. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Suma gwarancyjna dla zakresu wskazanego w Rozdziale 1 – 10.000.000,00 PLN na jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdy okres rozliczeniowy: 

 dla ryzyk z pkt. 1: 10.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 2: 10.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 3: 10.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 4: 5.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 5: 5.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 6: 10.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 7: 5.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 8: 10.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 9: 10.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 10: 3.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 11: 1.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 12: 5.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 13: 1.000.000,00 PLN 
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 dla ryzyk z pkt. 14: 10.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 15: 10.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 16: 1.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 17: 500.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 18: 1.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 19: 5.000.000,00 PLN, przy czym dla imprez podlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu suma gwarancyjna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 Nr 54 poz. 323) oraz suma gwarancyjna 

nadwyżkowa do 5.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 20: 1.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 21: 2.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 22: 1.000.000,00 PLN 

 dla ryzyk z pkt. 23: 2.000.000,00 PLN 

 

ROZDZIAŁ 3 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

1. W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 

1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były 

celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 

2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu 

z zakładem ubezpieczeń przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub poszkodowanego 

w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody; 

3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, 

tj.: 

a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub 

uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z zakładem ubezpieczeń,  

b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się 

postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli 

zakład ubezpieczeń zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych 

kosztów, 

c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego 

oraz  kosztów opłat administracyjnych, jeżeli zakład ubezpieczeń wyraził na piśmie 

zgodę na pokrycie tych kosztów. 

2. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione, 

z wyjątkiem:  

1) dla pkt. 22 Rozdziału 1: obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 PLN; 

2) dla pkt. 23 Rozdziału 1: obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości 

szkody. 

3. Okres ubezpieczenia: od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.  

4. Zakres terytorialny: Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych, dla których 

zakres terytorialny obejmuje cały Świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii, Nowej 
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Zelandii. 

5. Przychody z działalności operacyjnej w roku 2020 – 195.007,2 tys. zł. 

6. Przychody z działalności operacyjnej w planie rzeczowo finansowym na rok 2021 – 238.659,3 

tys. zł. 

7. Liczba osób zatrudnionych – 1837 osób wg stanu na dzień 27.08.2021 r.  

8. Liczba studentów i słuchaczy – 11.234 osób wg stanu na dzień 31.12.2020 r.  

9. Liczba miejsc noclegowych – 1.573, przy czym ze względu na reżim sanitarny obowiązujący 

w czasie pandemii liczba miejsc została zmniejszona do 776. 

 

DZIAŁ II 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez następujące nagłe i niespodziewane zdarzenia 

losowe: ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz 

nawalny, powódź, grad, lawinę, napór śniegu lub lodu oraz zalanie wynikłe z szybkiego topnienia 

mas śniegu, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie wskutek przedostania się 

wód gruntowych, bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy w wyniku awarii 

przewodów zbiorników lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych 

instalacji (także wskutek zamarznięcia), samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, 

zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru, wskutek 

nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej, dym, sadzę, uderzenie 

pojazdu lub jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot (w tym jednostki pływającej lub 

pojazdu kierowanego, posiadanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za 

którą ponosi on odpowiedzialność), huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków, budowli, 

urządzeń technicznych. 

 

W ramach ubezpieczenia pokryte są: 

1) szkody polegające na: 

a) skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami 

losowymi objętymi umową ubezpieczenia;  

b) zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub 

odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, w granicach sumy ubezpieczenia mienia 

zagrożonego szkodą; 

2) udokumentowane poniesione koszty: 

a) zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego 

zagrożenia wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia; 

b) związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mającego na celu 

niedopuszczenie do powstania lub zwiększenia szkody; 

c) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 

niezdatnych do użytku; 
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d) odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności, która uległa 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego 

zakresem ubezpieczenia;  

3) szkody powstałe wskutek pośrednich skutków wyładowań atmosferycznych, tzw. przepięć; 

4) szkody wywołane tzw. przepięciami niezwiązanymi z wyładowaniami atmosferycznymi; 

5) szkody powstałe w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu rozumiane jako rozmyślne 

zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby znajdujące się wewnątrz 

(bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu, w szczególności, ale nie 

wyłącznie w elementach zewnętrznych i wewnętrznych budynków, budowli, placów zabaw, 

elementach małej architektury, w tym rzeźbach, pomnikach, infrastrukturze drogowej oraz 

zabezpieczeniach ulic i chodników, iluminacjach świetlnych, ogrodzeniach, bramach, 

infrastrukturze obiektów sportowych, balustradach, zaporach, hydrantach, we wszystkich 

lokalizacjach i obiektach działalności jednostek Uniwersytetu Szczecińskiego objętych 

zamówieniem; w tym również szkody polegające na porysowaniu oraz graffiti; 

6) szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano – montażowych na 

zlecenie Ubezpieczającego /Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, w zakresie 

określonym w umowie ubezpieczenia; 

7) szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz instrumentów 

muzycznych, spowodowane między innymi działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, 

przyczynami eksploatacyjnymi; 

8) szkody elektryczne w urządzeniach elektrycznych; 

9) szkody powstałe w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych; 

10) szkody powstałe w wyniku działania mrozu, w tym pękanie mrozowe; 

11) koszty poszukiwania wycieku wody z instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

12) koszty rzeczoznawców; 

13) szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej; 

14) szkody i koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu; 

15) szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów; 

16) szkody spowodowane zawilgoceniem – dotyczy książek, materiałów nutowych i dokumentów 

kartograficznych; 

17) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania 

środków obrotowych w urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych oraz 

wszelkich innych urządzeniach regulujących temperaturę otoczenia (klauzula tzw. 

rozmrożenia); 

18) szkody powstałe w mieniu przewożonym / transportowanym (transport lądowy) przez 

Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na terenie RP, w tym powstałe wskutek wypadku środka 

transportu, uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku, kradzieży 

z włamaniem lub rabunku; 

19) klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, zgodnie z którą ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, która rozdzielana jest na sumę ubezpieczenia tych 

kategorii ubezpieczonego mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub 

w odniesieniu, do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na 

poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna 
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suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną 

w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko; 

20) klauzula automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia, przez którą należy 

rozumieć objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia, lub każdego wzrostu 

wartości mienia wskutek modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego 

ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia 

ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający/ 

Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej w terminie 60 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka 

będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie w systemie pro rata za 

każdy dzień udzielonej ochrony; 

21) klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich 

nowych miejscach ubezpieczenia czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub 

administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa; 

22) ograniczenie zasady proporcji (leeway) – w przypadku szkody w majątku trwałym 

(z wyłączeniem budynków i budowli) zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania 

stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu 

szkody przekraczać będzie 130% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników 

w umowie ubezpieczenia; w przypadku szkody w budynkach i budowlach zasada proporcji 

nie ma zastosowania; 

23) w ubezpieczeniu zastosowanie będzie miała klauzula reprezentantów. Zakład ubezpieczeń nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Za szkody powstałe z winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność; 

24) klauzula zniesienia regresu, zgodnie z którą zakład ubezpieczeń rezygnuje z dochodzenia 

roszczeń regresowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za szkodę. Klauzula 

nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie; 

25) klauzula samolikwidacji szkód, zgodnie z którą Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia 

szkody bez oględzin Wykonawcy, jeżeli jej szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 

5.000,00 PLN lub kwoty wyższej, wskazanej w ofercie Wykonawcy zgodnie z drugim 

kryterium oceny ofert, o którym mowa w Dziale XV, Rozdziału 1 SWZ, dla części I 

przedmiotu zamówienia. Warunkiem zastosowania klauzuli jest przedstawienie przez 

Ubezpieczonego następujących dokumentów: 

a) opis zdarzenia z określeniem przyczyny powstania szkody, 

b) kalkulacja naprawy uszkodzonego mienia, 

c) zdjęcia uszkodzeń, 

d) kopia faktury za odtworzenie mienia, 

e) dyspozycja wypłaty odszkodowania, 

f) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, jeżeli szkoda powstała w wyniku czynu 

zabronionego. 
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Limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na każdy okres rozliczeniowy, na 

wszystkie lokalizacje, dla ryzyk wymienionych powyżej: 

Dla ppkt 1) – do wysokości sumy ubezpieczenia 

Dla ppkt 2a) i 2b) – do wysokości sumy ubezpieczenia 

Dla ppkt 2c) – 5.000.000,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia 

Dla ppkt 2d) – 500.000,00 PLN 

Dla ppkt 3) – do wysokości sumy ubezpieczenia 

Dla ppkt 4) – 1.000.000,00 PLN 

Dla ppkt 5) – 1.000.000,00 PLN, limit dla graffiti 250.000,00 PLN 

Dla ppkt 6) – w przedmiocie ubezpieczenia do wysokości sumy ubezpieczenia, w drobnych 

pracach budowlano-montażowych 300.000,00 PLN 

Dla ppkt 7) – 1.000.000,00 PLN 

Dla ppkt 8) – 1.000.000,00 PLN 

Dla ppkt 9) – 2.000.000,00 PLN 

Dla ppkt 10) – 1.000.000,00 PLN  

Dla ppkt 11) – 300.000,00 PLN 

Dla ppkt 12) – 500.000,00 PLN 

Dla ppkt 13) – 20.000.000,00 PLN 

Dla ppkt 14) – 5.000.000,00 PLN. Limit wspólny – dotyczy wszystkich działów Opisu 

przedmiotu zamówienia. 

Dla ppkt 15) – 1.000.000,00 PLN. Limit wspólny – dotyczy wszystkich działów Opisu 

przedmiotu zamówienia. 

Dla ppkt 16) – 1.000.000,00 PLN 

Dla ppkt 17) – 50.000,00 PLN 

Dla ppkt 18) – 100.000,00 PLN 

Dla ppkt 19) – 1.000.000,00 PLN 

Dla ppkt 20) – 20 % łącznej sumy ubezpieczenia 

 

1. ŚRODKI TRWAŁE - BUDYNKI I BUDOWLE 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Budynki – wg załącznika A do SWZ 495 330 191,34 

2 Budowle – wg załącznika A do SWZ 417 514,00 

3 Budowle – wg ewidencji księgowej 15 770 718,00 

 

Załącznik A do SWZ obejmuje wykaz miejsc ubezpieczenia wraz z dodatkowymi informacjami 

dotyczącymi opisu technicznego budynków, ich zabezpieczeń przeciwpożarowych 

i przeciwkradzieżowych oraz poszczególnych sum ubezpieczenia podanych wg wartości 

księgowych brutto i odtworzeniowych. 

W ramach przedmiotu ubezpieczenia: budynki i budowle ubezpieczone są również oszklenia 

stanowiące ściany i dachy budynków, infrastruktura i instalacje techniczne zapewniające 
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możliwość użytkowania budynku i budowli zgodnie z jego przeznaczeniem, takimi jak m.in. sieci, 

przyłącza, instalacje, węzły cieplne, ogrodzenia, mury, bramy, przejazdy, place, parkingi, drogi, 

chodniki, oświetlenie nieruchomości, itp. 

System ubezpieczenia: sumy stałe (w systemie ubezpieczenia na sumy stałe konsumpcja sumy 

ubezpieczenia zniesiona – dotyczy wszystkich działów i przedmiotów ubezpieczenia, dla których 

ma zastosowanie system ubezpieczenia na sumy stałe). 

 

2. ŚRODKI TRWAŁE i NISKOCENNE SKŁADNIKI MAJĄTKU 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Środki trwałe 147 699 903,44 

2 Niskocenne składniki majątku 3 500 000,00 

 

W pozycji środki trwałe ujęto środki trwałe z grupy 3-8 KŚT, w tym sprzęt elektroniczny 

stacjonarny, a także sprzęt elektroniczny przenośny, laboratoryjny i badawczy powyżej 5 lat, 

z wyłączeniem sprzętu elektronicznego wykazanego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyk 

komunikacyjnych.  

Sumy ubezpieczenia: dla lp.1 i 2 tabeli – wg wartości odtworzeniowej. 

System ubezpieczenia: sumy stałe. 

 

3. ZAPASY MAGAZYNOWE 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Zapasy magazynowe 1 000 000,00 

 

Suma ubezpieczenia wg ceny nabycia, przy czym dla rzeczy znalezionych/pozostawionych suma 

ubezpieczenia ustalana na podstawie wartości rzeczywistej. 

System ubezpieczenia: sumy stałe. 

Zapasy magazynowe zgłoszone do ubezpieczenia to m.in.: rzeczy przechowywane w magazynie, 

pozostawione, zagubione przez studentów oraz mieszkańców obiektów akademickich, itp. oraz 

środki przeznaczone do prowadzenia działalności. 

 

4. NAKŁADY ADAPTACYJNE 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Nakłady adaptacyjne 3 000 000,00 

 

Suma ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej. 

System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 
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5. MIENIE OSÓB TRZECICH I PRACOWNIKÓW  

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 

Mienie osób trzecich, w tym studentów i mieszkańców obiektów 

akademickich, w tym m.in. obrazy, prace fotograficzne, grafiki 

oraz inne prace artystyczne 

2 000 000,00 

2 Mienie pracowników – limit na osobę 4.000,00 PLN 500 000,00  

 

Suma ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej. 

System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

 

6. KSIĘGOZBIÓR  

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Dodatkowe 

informacje 

Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 
Książki, materiały nutowe i dokumenty 

kartograficzne 

Liczba 

wolumenów: 

1.091.898 szt. 

16.034.772,00 

2 
Zbiory specjalne, multimedialne – CD, DVD, 

audiobooki.  

9.729 

 jednostek inw. 
539.360,00 

 

Suma ubezpieczenia podana jest wg wartości odtworzeniowej. 

System ubezpieczenia: sumy stałe. 

 

7. GOTÓWKA 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Gotówka w schowkach  20 000,00 

2 Gotówka poza schowkami 20 000,00 

 

Suma ubezpieczenia podana wg wartości nominalnej. 

System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

 

8. OBRAZY, PRACE FOTOGRAFICZNE, GRAFIKI ORAZ INNE PRACE 

ARTYSTYCZNE  

LP. Przedmiot ubezpieczenia  
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Obrazy, prace fotograficzne, grafiki oraz inne prace artystyczne  500 000,00 

 

Suma ubezpieczenia podana jest wg ceny zakupu lub wartości wytworzenia lub wartości 

rynkowej. 

System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko 
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ROZDZIAŁ 2 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

1. Wykaz miejsc ubezpieczenia stanowi załącznik A do SWZ oraz wszystkie inne lokalizacje 

mienia na terenie RP, zgodnie z prowadzoną działalnością, w tym m.in. miejsca pracy 

pracowników – w przypadku pracy zdalnej (w odniesieniu do sprzętu biurowego), miejsca 

badań naukowych w terenie, miejsca targów, wystaw, ekspozycji oraz lokalizacje, w których 

pracownicy użytkują majątek Ubezpieczonego do celów służbowych, jak również lokalizacje, 

w których studenci korzystają z tego mienia dla potrzeb dydaktycznych. 

2. Sumy ubezpieczenia podane zostały zgodnie ze stanem księgowym na dzień 27.08.2021 r.  

3. Franszyza redukcyjna, integralna, udziały własne: zniesione. 

4. Okres ubezpieczenia: od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.  

5. W ramach ustalonych w umowie sum ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość 

przemieszczania środków trwałych oraz niskocennych składników majątku pomiędzy 

zgłoszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami oraz nowymi lokalizacjami powstałymi w trakcie 

trwania umowy ubezpieczenia, spełniającymi wymogi dotyczące zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

W związku z tym objęte ochroną jest mienie także podczas składowania tymczasowego oraz 

obiekty czasowo wyłączone z eksploatacji. 

6. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową bez względu na wiek, stopień amortyzacji 

i technicznego lub faktycznego zużycia.  

7. Ubezpieczyciel akceptuje rodzaj i charakter mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, 

w związku z tym nie mają zastosowania jakiekolwiek wyłączenia co do rodzaju 

ubezpieczanego mienia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej jako 

„OWU”) – dotyczy wszystkich działów Opisu przedmiotu zamówienia. 

8. Zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), przy czym 

szczegółowy opis zabezpieczeń przeciwpożarowych wskazany został w załączniku A do 

SWZ. 

 

DZIAŁ III 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU  

ORAZ DEWASTACJI 

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem 

lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego 

mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia, w tym zniszczenie elementów 

wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających, tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi 

i okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych, 

z rozszerzeniem o: 
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1) ryzyko dewastacji (wandalizmu) rozumianej jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w związku z włamaniem lub rabunkiem z limitem 

odpowiedzialności 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje 

w każdym okresie rozliczeniowym;  

2) szkody powstałe w wyniku kradzieży elementów zewnętrznych budynku / budowli z limitem 

odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje 

w każdym okresie rozliczeniowym; 

3) kradzież zwykłą rozumianą jako zabór mienia w celu przywłaszczenia bez przełamania 

zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu 

nieprzytomności lub bezbronności z limitem odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje w każdym okresie rozliczeniowym; 

4) klauzulę miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich 

nowych miejscach ubezpieczenia czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub 

administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa; 

5) klauzulę samolikwidacji szkód, zgodnie z którą Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia 

szkody bez oględzin Wykonawcy, jeżeli jej szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 

5.000,00 PLN lub kwoty wyższej, wskazanej w ofercie Wykonawcy zgodnie z drugim 

kryterium oceny ofert, o którym mowa w Dziale XV, Rozdziału 1 SWZ, dla części I 

przedmiotu zamówienia. Warunkiem zastosowania klauzuli jest przedstawienie przez 

Ubezpieczonego następujących dokumentów: 

a) opis zdarzenia z określeniem przyczyny powstania szkody, 

b) kalkulacja odtworzenia skradzionego mienia i uszkodzonych zabezpieczeń, 

c) zdjęcia uszkodzonych zabezpieczeń, 

d) kopia faktury za odtworzenie mienia, 

e) dyspozycja wypłaty odszkodowania, 

f) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję. 

 

1. ŚRODKI TRWAŁE i NISKOCENNE SKŁADNIKI MAJĄTKU 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Środki trwałe i niskocenne składniki majątku  5 000 000,00 

 

2. ZAPASY MAGAZYNOWE 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Zapasy magazynowe  500 000,00 

 

3. MIENIE OSÓB TRZECICH I PRACOWNIKÓW  

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 
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1 

Mienie osób trzecich, w tym studentów i mieszkańców obiektów 

akademickich, w tym m.in. obrazy, prace fotograficzne, grafiki 

oraz inne prace artystyczne 

200 000,00 

2 Mienie pracowników  100 000,00 

 

4. OBRAZY, PRACE FOTOGRAFICZNE, GRAFIKI ORAZ INNE PRACE 

ARTYSTYCZNE  

LP Miejsce ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Obrazy, prace fotograficzne, grafiki oraz inne prace artystyczne 200 000,00 

 

5. GOTÓWKA 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Gotówka – kradzież załamaniem 20 000,00 

2 Gotówka – rabunek w lokalu 20 000,00 

3 Gotówka – rabunek w transporcie na terenie RP 20 000,00 

 

ROZDZIAŁ 2 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

1. Wykaz miejsc ubezpieczenia stanowi załącznik A do SWZ oraz wszystkie inne lokalizacje 

mienia na terenie RP, zgodnie z prowadzoną działalnością, w tym m.in. miejsca pracy 

pracowników – w przypadku pracy zdalnej (w odniesieniu do sprzętu biurowego), miejsca 

badań naukowych w terenie, miejsca targów, wystaw, ekspozycji oraz lokalizacje, w których 

pracownicy użytkują majątek Ubezpieczonego do celów służbowych, jak również lokalizacje, 

w których studenci korzystają z tego mienia dla potrzeb dydaktycznych.  

2. Sumy ubezpieczenia podane: 

1) wg wartości odtworzeniowej – dla środków trwałych i niskocennych składników 

majątku; 

2) wg ceny zakupu lub wartości wytworzenia lub wartości rynkowej – dla obrazów, prac 

fotograficznych, grafik oraz innych prac artystycznych; 

3) wg cen nabycia – dla zapasów magazynowych; 

4) wg wartości rzeczywistej – dla mienia osób trzecich, pracowników i studentów; 

5) wg wartości nominalnej – dla gotówki. 

3. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

4. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny: zniesione. 

5. Okres ubezpieczenia: od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.  

6. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe ubezpieczonych lokalizacji spełniają wymogi 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. 

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 
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(tj. Dz.U.2016.793). Szczegółowy opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wskazany został 

w załączniku A do SWZ. 

 

DZIAŁ IV 

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH  

OD STŁUCZENIA 

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku potłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia. 

Zastosowanie ma: 

1) klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich 

nowych miejscach ubezpieczenia czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub 

administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa; 

2) klauzula samolikwidacji szkód, zgodnie z którą Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia 

szkody bez oględzin Wykonawcy, jeżeli jej szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 

5.000,00 PLN lub kwoty wyższej, wskazanej w ofercie Wykonawcy zgodnie z drugim 

kryterium oceny ofert, o którym mowa w Dziale XV, Rozdziału 1 SWZ, dla części I 

przedmiotu zamówienia. Warunkiem zastosowania klauzuli jest przedstawienie przez 

Ubezpieczonego następujących dokumentów: 

a) opis zdarzenia z określeniem przyczyny powstania szkody, 

b) kalkulacja naprawy uszkodzonego mienia, 

c) zdjęcia uszkodzeń, 

d) kopia faktury za odtworzenie mienia, 

e) dyspozycja wypłaty odszkodowania, 

f) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, jeżeli szkoda powstała w wyniku czynu 

zabronionego. 

 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 

Szyby i inne przedmioty szklane, stanowiące własność 

Ubezpieczającego lub znajdujących się w jego posiadaniu, 

w szczególności, ale nie wyłącznie: szyby, oszklenie ścian 

i dachów, lustra, reklamy, oświetlenia, oszklenia gablot 

reklamowych, tablice świetlne, przedmioty ceramiczne, szkło 

laboratoryjne i inne elementy szklane urządzeń i przedmiotów 

500 000,00 

 

ROZDZIAŁ 2 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

1. Wykaz miejsc ubezpieczenia stanowi załącznik A do SWZ oraz wszystkie inne lokalizacje 

mienia na terenie RP, zgodnie z prowadzoną działalnością.  
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2. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

3. Sumy ubezpieczenia podane wg wartości odtworzeniowej. Wysokość wypłacanego 

odszkodowania odpowiadać winna wysokości szkody w ubezpieczonym mieniu 

z uwzględnieniem poniesionych kosztów demontażu i montażu, transportu, wykonania 

znaków reklamowych i informacyjnych oraz uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, bez 

pomniejszania zużycia technicznego. 

4. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione. 

5. Okres ubezpieczenia: od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.  

6. Naprawa bezgotówkowa, rozliczenie szkody pomiędzy Ubezpieczycielem a wyłonioną  

firmą szklarską po akceptacji cen jednostkowych. 

 

DZIAŁ V 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od 

woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu 

elektronicznego objętego ochroną, powstałe m.in. wskutek działania człowieka w tym upadku lub 

upuszczenia, ognia, dymu, sadzy, huraganu, kradzieży z włamaniem i rabunku, działania wody, 

wad produkcyjnych, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, 

pośredniego działania wyładowań atmosferycznych, użytkowania mobilnego sprzętu przenośnego, 

w tym wskutek jego upadku, upuszczenia z rozszerzeniem o: 

1) szkody spowodowane kradzieżą zwykłą, rozumianą jako zabór mienia w celu przywłaszczenia 

bez przełamania zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź 

doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności z limitem 

odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje 

w każdym okresie rozliczeniowym; 

2) szkody z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego zainstalowanego 

(wewnątrz i na zewnątrz) lub przewożonego w pojazdach lub jednostkach pływających 

z limitem odpowiedzialności do wysokości sumy ubezpieczenia zainstalowanego lub 

przewożonego sprzętu; 

3) ubezpieczenie lamp, m.in. elektronowych, rentgenowskich, nośników obrazu w urządzeniach 

fotokopiujących oraz innych zgodnie z przedmiotem ubezpieczenia; 

4) szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania z limitem odpowiedzialności do 

wysokości sumy ubezpieczenia tymczasowo magazynowanego sprzętu; 

5) szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów, ze wspólnym limitem 

odpowiedzialności określonym w Dziale II Opisu przedmiotu zamówienia; 

6) szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu, ze wspólnym limitem odpowiedzialności 

określonym w Dziale II Opisu przedmiotu zamówienia; 

7) klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, ze wspólnym limitem odpowiedzialności 

określonym w Dziale II Opisu przedmiotu zamówienia; 
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8) klauzula automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia, przez którą należy 

rozumieć objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia, lub każdego wzrostu 

wartości mienia wskutek modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego 

ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia 

ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający/ 

Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej w terminie 60 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka 

będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie w systemie pro rata za 

każdy dzień udzielonej ochrony; 

9) klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich 

nowych miejscach ubezpieczenia czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub 

administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa; 

10) ograniczenie zasady proporcji (leeway) – w przypadku szkody w majątku trwałym zasada 

proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych 

składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 130% sumy ubezpieczenia 

ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia; 

11) w ubezpieczeniu zastosowanie będzie miała klauzula reprezentantów. Zakład ubezpieczeń nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Za szkody powstałe z winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność; 

12) klauzula zniesienia regresu, zgodnie z którą zakład ubezpieczeń rezygnuje z dochodzenia 

roszczeń regresowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za szkodę. Klauzula nie 

ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie; 

13) klauzula samolikwidacji szkód, zgodnie z którą Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia 

szkody bez oględzin Wykonawcy, jeżeli jej szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 

5.000,00 PLN lub kwoty wyższej, wskazanej w ofercie Wykonawcy zgodnie z drugim 

kryterium oceny ofert, o którym mowa w Dziale XV, Rozdziału 1 SWZ, dla części I 

przedmiotu zamówienia. Warunkiem zastosowania klauzuli jest przedstawienie przez 

Ubezpieczonego następujących dokumentów: 

a) opis zdarzenia z określeniem przyczyny powstania szkody, 

b) opinia serwisu lub informatyka, 

c) kalkulacja naprawy uszkodzonego mienia, 

d) zdjęcia uszkodzeń, 

e) kopia faktury za odtworzenie mienia, 

f) dyspozycja wypłaty odszkodowania, 

g) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, jeżeli szkoda powstała w wyniku czynu 

zabronionego. 

 

W ramach ubezpieczenia pokryte są: 
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a) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego 

zagrożenia wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia – limit odpowiedzialności do wysokości 

sumy ubezpieczenia; 

b) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mającego na celu 

niedopuszczenie do powstania lub zwiększenia szkody – limit odpowiedzialności do 

wysokości sumy ubezpieczenia; 

c) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 

niezdatnych do użytku – limit odpowiedzialności do 20 % wartości szkody ponad sumę 

ubezpieczenia. 

 

LP Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia  

w PLN 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny  4 910 888,59 

2 Sprzęt elektroniczny przenośny   3 277 662,11 

3 Sprzęt elektroniczny laboratoryjny i badawczy 7 449 209,63 

4 Koszty odtworzenia danych i oprogramowania  500 000,00 

 

ROZDZIAŁ 2 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

1. Sumy ubezpieczenia podano: wg wartości odtworzeniowej lub wartości księgowej brutto. 

2. Miejsce ubezpieczenia:  

1) dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego oraz sprzętu elektronicznego laboratoryjnego 

i badawczego – wg załącznika A do SWZ oraz wszystkie inne lokalizacje mienia na 

terenie RP, zgodnie z prowadzoną działalnością, w tym wszystkie miejsca pracy 

pracowników (w przypadku pracy zdalnej); 

2) dla sprzętu elektronicznego przenośnego – teren Unii Europejskiej. 

3. System ubezpieczenia – sumy stałe. 

4. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny: zniesione. 

5. Okres ubezpieczenia: od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.  

 

DZIAŁ VI 

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK,  

W TYM AWARII I USZKODZEŃ 

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od 

woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu 

ubezpieczenia związane z używaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń, w czasie ich pracy, ruchu 

lub postoju, w czasie montażu lub demontażu, załadunku lub rozładunku oraz w czasie 

dokonywania napraw i czynności konserwacyjnych. 
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Do szkód objętych ochroną należą m.in.: szkody wskutek błędów projektowych, montażowych 

lub konstrukcyjnych, w tym użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału, 

niewłaściwej obsługi, błędy w obsłudze maszyn powodujące kolizje z innymi maszynami, 

wywrócenie się, wpadnięcie do wykopu lub zatonięcie maszyny, wandalizmu/dewastacji, 

rozerwania wskutek siły odśrodkowej, braku działania lub wadliwego działania urządzeń 

sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, niedoboru wody w kotłach, nadmiernego 

ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się 

części, dostania się ciała obcego. 

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o: 

1) ubezpieczenie ryzyk casco (szkody powstałe w szczególności, ale nie wyłącznie wskutek 

pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, bezpośredniego 

uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, działania wiatru, eksplozji, zapadania i/lub osuwania 

się ziemi, lawiny, zalania przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń 

i instalacji wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, kradzieży z włamaniem, rabunku 

dokonanego lub usiłowania rabunku, uszkodzenie elementów szklanych) – odpowiedzialność 

do wysokości sumy ubezpieczenia; 

2) ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach 

wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego z limitem odpowiedzialności 50.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje w każdym okresie rozliczeniowym; 

3) ubezpieczenie ryzyka utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów 

chłodzących z limitem odpowiedzialności 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na 

wszystkie lokalizacje w każdym rocznym okresie rozliczeniowym; 

4) szkody spowodowane kradzieżą zwykłą, rozumianą jako zabór mienia w celu 

przywłaszczenia bez przełamania zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia 

bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, ze wspólnym limitem 

odpowiedzialności określonym w Dziale III Opisu przedmiotu zamówienia; 

5) szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu, ze wspólnym limitem odpowiedzialności 

określonym w Dziale II Opisu przedmiotu zamówienia; 

6) szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów, ze wspólnym limitem 

odpowiedzialności określonym w Dziale II Opisu przedmiotu zamówienia; 

7) szkody powstałe w trakcie transportu lądowego (środkiem własnym lub obcym) 

ubezpieczonej maszyny na terenie RP, spowodowane zdarzeniami losowymi (tj. ogień, 

uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, lawina 

osuwanie się ziemi), kradzieżą z włamaniem, rabunkiem lub ich usiłowaniem, powstałe 

wskutek wypadku lub kolizji, wywrócenia się lub zatonięcia środka transportu oraz podczas 

załadunku i rozładunku maszyn – odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia; 

8) szkody powstałe w trakcie samoczynnego przemieszczania się na terenie RP, spowodowane 

zdarzeniami losowymi, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem lub ich usiłowaniem, powstałe 

wskutek wypadku lub kolizji przedmiotu ubezpieczenia – odpowiedzialność do wysokości 

sumy ubezpieczenia; 

9) w ubezpieczeniu zastosowanie będzie miała klauzula reprezentantów. Zakład ubezpieczeń nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego 
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niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Za szkody powstałe z winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność; 

10) klauzula zniesienia regresu, zgodnie z którą zakład ubezpieczeń rezygnuje z dochodzenia 

roszczeń regresowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za szkodę. Klauzula 

nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie; 

11) klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, ze wspólnym limitem odpowiedzialności 

określonym w Dziale II Opisu przedmiotu zamówienia; 

12) klauzula automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia, przez którą należy 

rozumieć objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia, lub każdego wzrostu 

wartości mienia wskutek modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego 

ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia 

ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający/ 

Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej w terminie 60 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka 

będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie w systemie pro rata za 

każdy dzień udzielonej ochrony; 

13) klauzula miejsca ubezpieczenia, zgodnie z którą ochroną obejmuje się mienie we wszystkich 

nowych miejscach ubezpieczenia czasowych lub stałych na terenie RP użytkowanych i/lub 

administrowanych przez jednostki objęte ubezpieczeniem, spełniających wymogi dotyczące 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa; 

14) ograniczenie zasady proporcji (leeway) – w przypadku szkody w majątku trwałym zasada 

proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych 

składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 120% sumy ubezpieczenia 

ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia; 

15) klauzula samolikwidacji szkód, zgodnie z którą Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia 

szkody bez oględzin Wykonawcy, jeżeli jej szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 

5.000,00 PLN lub kwoty wyższej, wskazanej w ofercie Wykonawcy zgodnie z drugim 

kryterium oceny ofert, o którym mowa w Dziale XV, Rozdziału 1 SWZ, dla części I 

przedmiotu zamówienia. Warunkiem zastosowania klauzuli jest przedstawienie przez 

Ubezpieczonego następujących dokumentów: 

a) opis zdarzenia z określeniem przyczyny powstania szkody, 

b) opinia serwisu, 

c) kalkulacja naprawy uszkodzonego mienia, 

d) zdjęcia uszkodzeń, 

e) kopia faktury za odtworzenie mienia, 

f) dyspozycja wypłaty odszkodowania, 

g) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, jeżeli szkoda powstała w wyniku czynu 

zabronionego. 

 

W ramach ubezpieczenia pokryte są: 
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a) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego 

zagrożenia wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia – limit odpowiedzialności do wysokości 

sumy ubezpieczenia; 

b) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mającego na celu 

niedopuszczenie do powstania lub zwiększenia szkody – limit odpowiedzialności do 

wysokości sumy ubezpieczenia; 

c) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 

niezdatnych do użytku – limit odpowiedzialności do 20 % wartości szkody ponad sumę 

ubezpieczenia. 

 

Ustalenie wysokości szkody / odszkodowania: 

 w przypadku szkody częściowej – wartość kosztów naprawy / remontu uszkodzonej maszyny 

z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego montażu, transportu do warsztatu 

naprawczego / producenta (także poza granicami Polski), cła, opłat i podatków; 

 w przypadku szkody całkowitej – wartość sumy ubezpieczenia maszyny przyjęta do 

ubezpieczenia, bez potrącania wartości zużycia technicznego. 

 

LP. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia  

w PLN 

1 Maszyny i urządzenia – wg załącznika B do SWZ 5 831 699,27 

 

ROZDZIAŁ 2 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

1. Wykaz miejsc ubezpieczenia stanowi załącznik A do SWZ oraz wszystkie inne lokalizacje 

mienia na terenie RP, zgodnie z prowadzoną działalnością, w tym miejsca postoju, tereny 

prowadzonych prac oraz trasy przemieszczania się lub transportowania na środku transportu. 

2. Sumy ubezpieczenia podano: wg wartości księgowej brutto. 

3. System ubezpieczenia – sumy stałe. 

4. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny: zniesione. 

5. Okres ubezpieczenia: od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.  

6. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe 

wskutek opadu atmosferycznego i mrozu. 

 

DZIAŁ VII 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU WODNEGO 

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 

1. Zakres ubezpieczenia – kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa jednostek pływających i/lub 

innego sprzętu wodnego wraz z wyposażeniem standardowym i ponadstandardowym podczas 

ich eksploatacji, w okresie wyłączenia z eksploatacji, w tym również podczas hangarowania/ 

przechowywania oraz podczas transportu lądowego na obszarze RP i Europy; w zakresie 
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ryzyk związanych z posiadaniem jednostek pływających, uprawianiem na nich turystyki 

i sportu rekreacyjnego oraz używaniem do celów szkoleniowych i prowadzenia działalności 

badawczej; obejmująca: 

1) CASCO jednostki pływającej i innego sprzętu wodnego wraz z wyposażeniem, osprzętem 

i silnikiem przyczepnym lub zamontowanym na stałe – odpowiedzialność za szkody 

częściowe lub stratę całkowitą, rzeczywistą i konstruktywną, powstałe w przedmiocie 

ubezpieczenia podczas eksploatacji, w okresie wyłączenia z eksploatacji, jak również 

podczas hangarowania/przechowywania oraz podczas transportu lądowego na obszarze RP 

i Europy, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, w szczególności, ale nie 

wyłącznie wskutek niebezpieczeństwa mórz, rzek i jezior, pożaru, deszczu nawalnego, 

huraganu, gradu, sztormu, szkwału, uderzenia pioruna, eksplozji, zetknięcia z obiektami 

(stałymi lub pływającymi), przedmiotami, przeszkodami podwodnymi, lądem, nabrzeżem 

lub innymi jednostkami pływającymi, wywrócenie się lub zatonięcie, zaniedbania ze 

strony użytkowników lub wykonujących naprawy, kradzieży, dewastacji 

lub rabunku/rozboju; 

2) OC użytkownika – odpowiedzialność cywilna posiadacza /kierownika /użytkownika 

jednostki pływającej wobec osób trzecich; 

3) NW kapitana/kierownika/użytkownika i członków załogi; 

4) RZECZY OSOBISTE kapitana/kierownika/użytkownika i członków załogi. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Jednostki pływające i inny sprzęt wodny wymienione w załączniku C do SWZ 

LP. Zakres ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 CASCO i OC wg załącznika C 

2 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków kapitana/ kierownika/ 

użytkownika i członków załogi i (na jedną osobę) 
10 000,00 PLN 

3 Koszty leczenia za granicą (na jedną osobę) 20 000,00 USD 

4 
Rzeczy osobiste  kapitana/ kierownika/ użytkownika i członków 

załogi (na jedna osobę) 
2 000,00 PLN 

 

ROZDZIAŁ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sumy ubezpieczenia podane według wartości odtworzeniowej. 

2. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny: zniesione. 

3. Okres ubezpieczenia: 36 miesięcy  
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CZĘŚĆ II 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW 

 

Ubezpieczający:  Uniwersytet Szczeciński  

Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin 

REGON: 001208777, NIP: 8510208005, PKD: 8542B 

 

Ubezpieczony: Uniwersytet Szczeciński wraz ze wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi, wydziałami i instytutami oraz szkołą doktorską, a także 

wszystkie nowe jednostki Uniwersytetu powstałe w trakcie realizacji 

zamówienia. 

 

Informacje uzupełniające dotyczące jednostek objętych ubezpieczeniem uzyskać można na 

stronach internetowych:  

https://usz.edu.pl/ 

https://usz.edu.pl/jednostki-administracyjne-ogolnouczelniane/ 

https://usz.edu.pl/wydzialy/ 

https://usz.edu.pl/instytuty/ 

https://szkoladoktorska.usz.edu.pl 

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW 

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) 

1) Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów mechanicznych 

według załącznika A/Część II. 

2) Zakres ubezpieczenia: zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. 2021 poz. 854). 

3) Suma gwarancyjna:  

i) w przypadku szkód na osobie – ustawowa, na dzień zawarcia umowy; 

j) w przypadku szkód w mieniu – ustawowa, na dzień zawarcia umowy. 

4) Zakres terytorialny: terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, 

których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia. 

5) Okres ubezpieczenia: wg załącznika A/Część II. 

 

2. Ubezpieczenie dobrowolne autocasco (AC+KR) 

1) Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wg załącznika A/Część II wraz z wyposażeniem, tzn. 

sprzętem i urządzeniami służącymi do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, sprzętem systemu łączności wewnętrznej, a także urządzeniami 

służącymi bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, a także 

https://usz.edu.pl/
https://usz.edu.pl/jednostki-administracyjne-ogolnouczelniane/
https://usz.edu.pl/wydzialy/
https://usz.edu.pl/instytuty/
https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/
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w logo (znakach firmowych) na karoserii pojazdu. 

2) Ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu 

powstałe wskutek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojazdu wraz z wyposażeniem 

oraz utraty elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych 

od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu (m.in. wskutek 

zdarzeń losowych, zderzenia pojazdów, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży 

pojazdu, jego części lub wyposażenia, itd.)  

3) Zastosowanie ma klauzula samolikwidacji szkód drobnych, zgodnie z którą Ubezpieczony 

może przystąpić do usunięcia szkody bez oględzin zakładu ubezpieczeń, jeżeli jej 

szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 5.000,00 PLN. Warunkiem zastosowania 

klauzuli jest przedstawienie przez Ubezpieczonego następujących dokumentów: 

a) opis zdarzenia z określeniem przyczyny powstania szkody, 

b) kalkulacja naprawy pojazdu, 

c) zdjęcia uszkodzeń, 

d) kopia faktury za naprawę, 

e) dyspozycja wypłaty odszkodowania, 

f) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, jeżeli szkoda powstała w wyniku czynu 

zabronionego. 

4) Ochrona ubezpieczeniowa Autocasco rozszerzona o ryzyko kradzieży. 

5) Suma ubezpieczenia: rzeczywista wartość rynkowa pojazdów wraz z wyposażeniem oraz 

logo na karoserii wg katalogu INFO-EXPERT. Sumy ubezpieczenia poszczególnych 

pojazdów będą aktualizowane każdorazowo przed wystawieniem polis na kolejne okresy 

ubezpieczenia wg katalogu INFO-EXPERT. 

6) Wypłata odszkodowania ze zniesieniem udziału własnego w szkodach i wykupieniem 

amortyzacji części. 

7) Konsumpcja sumy ubezpieczenia – zniesiona.  

8) Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny: zniesione. 

9) Zakres terytorialny: Polska i inne państwa Europy. Z ochrony ubezpieczeniowej 

wyłączone winno być ryzyko kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia na 

terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

10) Okres ubezpieczenia: wg załącznika A/Część II. 

 

3. Ubezpieczenie dobrowolne następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

(NNW) 

1) Zakres ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 

u kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu 

i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania 

pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 

bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej 

z pojazdem. 

2) Suma ubezpieczenia: 10.000,00 PLN na osobę. 

3) Zakres terytorialny: Polska i Europa. 

4) Okres ubezpieczenia: według załącznika A/Część II. 
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4. Ubezpieczenie dobrowolne assistance (Ass) [do ubezpieczenia OC lub AC] dla pojazdów 

osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych do 3,5 t) 

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej: 

a) organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia albo organizacja oraz 

pokrycie kosztów holowania do najbliższego warsztatu naprawczego albo do miejsca 

zamieszkania lub siedziby (lub warsztatu naprawczego w pobliżu miejsca 

zamieszkania/siedziby) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub 

awarii lub użycia niewłaściwego paliwa: 

 na terytorium Polski – bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca 

zamieszkania/siedziby Ubezpieczonego oraz  

 na terenie Europy – limit do 1000 km.  

b) organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem 

kosztów paliwa) w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw 

w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa; 

c) organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego tj. samochodu klasy 

porównywalnej z klasą pojazdu ubezpieczonego do 5 dni w razie wypadku, awarii lub 

kradzieży ubezpieczonego pojazdu, bez względu na odległość miejsca zdarzenia od 

siedziby Ubezpieczonego 

d) pokrycie kosztów noclegu dla kierowcy i pasażera. 

2) Zakres terytorialny: Polska.  

3) Okres ubezpieczenia: według załącznika A/Część II. 

 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1  – oferta cenowa 

Załącznik nr 1a  – kalkulacja składki ubezpieczeniowej dla części I zamówienia 

Załącznik nr 1b – kalkulacja składki ubezpieczeniowej dla części II zamówienia 

Załącznik nr 2  – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

Załącznik nr 2a  – wzór umowy ubezpieczenia generalnego dla części I 

Załącznik nr 2b  – wzór umowy ubezpieczenia generalnego dla części II 

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP 

Załącznik nr 4  – oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP 

Załącznik nr 5  – zestawienie o przebiegu ubezpieczenia 

Załączniki A – C/Część I  – wykaz załączników dla części I 

Załączniki A/Część II  – wykaz załączników dla części II 

 

  /Dział Zamówień Publicznych/ 

     Specyfikację warunków zamówienia zatwierdzam 

 

Szczecin, dnia ..............................                                                           .............................. 

                                                                                                                                      /Zamawiający/ 
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