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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

Politechnika Gdańska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk 
NIP 584-020-35-93 
REGON 000001620 
Strona internetowa: www.pg.edu.pl 

 
Postępowanie prowadzi:  
Dział Zamówień Publicznych 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
Fax: +48 (58) 347-29-13 
e-mail: dzp@pg.edu.pl 
Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00 

 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń 
wykonawczych oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
3. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ, prowadzone jest  

z zachowaniem formy pisemnej. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych 
przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w okresie 
od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku. 

2. Wykonawca będzie realizować ochronę ubezpieczeniową, wystawiając polisy (certyfikaty – 
potwierdzenia) na roczne okresy ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Ryzyka, od których będzie ubezpieczony Zamawiający: 
 
3.1. majątek od wszystkich ryzyk (All Risk); 
3.2. szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia; 
3.3. Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w żadnym zakresie przedmiotu 
zamówienia. 

5. Zamawiający wymaga, aby na czas trwania umowy ze strony Wykonawcy został wyznaczony 
koordynator do realizacji zamówienia oraz kontaktów z Zamawiającym. 
 

6. Wykaz majątku, lokalizacji oraz punktów kasowych stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji  
 

http://www.pg.edu.pl/
mailto:dzp@pg.edu.pl
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7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 
 
7.1 Ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk – All Risk 

 

a) przedmiot ubezpieczenia: 

 cały majątek Zamawiającego - wszelkie mienie ruchome (bez pojazdów oraz 

jednostek pływających) i nieruchome w tym również o charakterze zabytkowym 

(wpisanym do rejestru zabytków), stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie 

osobiste jego pracowników, a także mienie osób trzecich będące w posiadaniu, w 

pieczy lub pod kontrolą (użytkowaniu) Zamawiającego, w przypadku kiedy na 

Zamawiającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia. 

Majątek Zamawiającego obejmuje budynki i budowle, hale namiotowe wraz z 

urządzeniami i instalacjami w nich zawartymi, maszyny i urządzenia badawcze, 

laboratoryjne oraz produkcyjne, sprzęt elektroniczny, aparaty, narzędzia, wyposażenie, 

środki obrotowe, woluminy, inwestycje tj. budowane nowe obiekty, nakłady inwestycyjne 

tj. koszty poniesione na adaptację budynków lub lokali do potrzeb działalności 

Zamawiającego lub podniesienie ich standardu; wartości pieniężne; pozostałe mienie nie 

ujęte powyżej. 

W rozumieniu niniejszych zapisów kategoria majątkowa określona jako „budynki i 

budowle” obejmuje dodatkowo między innymi mienie, stanowiące stałe elementy 

budynków, budowli lub ich konstrukcji takie jak: 

 ogrodzenia, mury, bramy, systemy techniczne wjazdów, klatki schodowe oraz 

zewnętrzne konstrukcje schodów pożarowych, budowle i elementy małej 

architektury, 

 stałe elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, wchodzące w skład 

wyposażenia budynków, pomieszczeń i laboratoriów, w tym również zabytkowe, 

które w roku 1945 stało się majątkiem Zamawiającego zwiększając wartość budynku 

lub budowli, nie posiadające osobnej wyceny poszczególnych elementów i ich 

wyszczególnienia (np. stoły laboratoryjne, szafki, zabudowy pomieszczeń, itp.), 

 instalacje wodociągowe, instalacje ściekowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje 

gazowe, elektryczne i inne techniczne, liczniki, kable i przewody łączące obiekty 

ubezpieczanych lokalizacji ze stacjami rozdzielczymi sieci publicznej, jednak 

wyłącznie w obrębie lokalizacji należących do Zamawiającego, 

 instalacje sieciowe, internetowe, telekomunikacyjne, systemy techniczne 

zabezpieczenia mienia znajdujące się w lokalizacjach należących do Zamawiającego 

oraz poza tymi lokalizacjami ale będącymi jego własnością,  
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 przybudówki wraz ze stałym wyposażeniem, zbiorniki wraz z wyposażeniem a także 

inne budowle i konstrukcje znajdujące się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, 

używane przez Zamawiającego i będące jego własnością lub za które ponosi on 

odpowiedzialność, 

 elementy architektonicznie na trwale związane z budynkami i budowlami, 

 obiekty sportowe, boisko i inne elementy infrastruktury sportowej, 

 pozostałe nie wymienione z nazwy będące własnością Zamawiającego. 

W rozumieniu niniejszych zapisów kategoria majątkowa określana jako „inne środki 

trwałe” poza wszelkimi składnikami majątku będącymi zgodnie z definicją ustawy o 

rachunkowości środkami trwałymi (z wyłączeniem budynków i budowli) obejmuje 

dodatkowo między innymi:  

 księgozbiory 

 oprogramowanie i licencje 

 sprzęt elektroniczny 

 aparaturę, sprzęt komputerowy i laboratoryjny, maszyny i urządzenia badawcze, 

laboratoryjne oraz produkcyjne, aparaty, narzędzia i wyposażenie oraz pozostałe 

mienie przyjęte przez Zamawiającego od osób trzecich w celu wykonania usługi 

(naprawy, remontu, przeróbki, badania itp.) 

 nakłady inwestycyjne 

 pozostałe nie wymienione z nazwy będące własnością Zamawiającego. 

W rozumieniu niniejszych zapisów kategoria majątkowa określana jako „urządzenia, 

wyposażenie, środki obrotowe” obejmuje między innymi: 

 wszelki sprzęt biurowy, warsztatowy, laboratoryjny i każdy inny, a także rzeczowe 

składniki majątku obrotowego, towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, 

wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania a ponadto zmagazynowane i nie 

będące w użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, 

narzędzia itp. Oraz mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi 

(naprawy, remontu, przeróbki, badania itp.), 

 sprzęt elektroniczny, 

 wyposażenie, urządzenia, maszyny, narzędzia nie mieszczące się w kategorii środki 

trwałe, 
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 materiały w magazynie, 

 materiały znajdujące się w laboratoriach, przeznaczone do badań (w tym bardzo 

wrażliwe na zmiany temperatury – rozmrożenie, wymagające stałej bardzo niskiej 

temperatury), które bezpośredni po zakupie przekazywane są do właściwego 

laboratorium. 

b) koszty dodatkowe pokrywane poza sumą ubezpieczenia w limicie do 10% sumy 

ubezpieczenia rodzajów (kategorii) mienia określonych w zał. nr 6 do siwz jako budynki, 

środki trwałe w budynku oraz materiały w budynku, tj. : 

 szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami 

losowymi, 

 koszty wynikłe z zastosowania przez ubezpieczającego wszelkich dostępnych 

środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu 

zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia, jeżeli środki te były właściwe, 

chociażby okazały się nieskuteczne, 

 inne koszty związane z ratowaniem mienia (dozór mienia, opłaty za przechowanie, 

transport, holowanie itp.), 

 udokumentowane i uzasadnione koszty poniesione w związku z uprzątnięciem 

pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 

niezdatnych do użytku, 

c) warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego (ppoż) i przeciwkradzieżowego: 

Przyjęcie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych (ppoż) i przeciwkradzieżowych 

aktualnie istniejących i stosowanych przez Zamawiającego jako wystarczających. 

d) system ubezpieczania: 

 system ubezpieczenia mienia dla poszczególnych kategorii mienia wskazanych w 

podpunkcie e) stosuje się wraz z konsumpcją (zmniejszeniem) sumy ubezpieczenia 

oraz z klauzulą automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 

odszkodowania, 

 system ubezpieczenia na sumy stałe zastosowano w odniesieniu do budynków, 

budowli, innych środków trwałych oraz wyposażenia przy uwzględnieniu zasad 

określania sum ubezpieczenia; mienie do ubezpieczenia wykazano z wartością 

początkową brutto, 

 system ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko stosuje się do wartości 

pieniężnych, woluminów, mienia pracowniczego, 

 mienie do ubezpieczenia przyjęto w wartości odtworzeniowej (nowej) 
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dodatkowo: 

 dla ubezpieczenia gotówki zastosowano maksymalny przewidywany stan, 

 dla środków obrotowych określono maksymalny, przewidywany stan z tym, że środki 

obrotowe zostały wykazane razem z pozycją „materiały w budynku” (wyposażenie 

nietrwałe, niskocenne środki trwałe, zapasy magazynowe i środki obrotowe) w zał. nr 

6 do siwz, 

 dla mienia pracowniczego określono limit na osobę, 

 dla woluminów przyjęto wycenę rzeczoznawców, 

 wartości pieniężne ubezpieczane będą według oddzielnie deklarowanych sum 

ubezpieczenia (sum gwarancyjnych) na wypadek następujących ryzyk: 

- kradzieży z włamaniem, 

- rabunku w lokalu, 

- rabunku podczas transportu (przenoszenia lub przewożenia) 

 suma ubezpieczenia rzeczowych składników majątku obrotowego, środków trwałych 

(urządzeń i wyposażenia), wyposażenia nietrwałego, mienia osobistego pracowników 

oraz ryzyka dewastacji (wandalizmu) obejmuje wszystkie adresy, pod którymi 

znajduje się mienie Zamawiającego, bez dalszego szczegółowego podziału, 

 w sumie ubezpieczenia zawierają się również koszty naprawy zabezpieczeń; 

e) sumy ubezpieczenia rodzajów mienia w złotych według wartości księgowej brutto (stan 

na dzień 31.12.2017): 

 budynki      -      388.644.815,36 zł 

 inne środki trwałe               -      572.985.100,76 zł 

 budowle      -        42.611.068,06 zł 

 urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe -        19.777.542,94 zł 

 gotówka w 18 punktach kasowych  -           1.180.000,00 zł 

 mienie osobiste pracowników  2786 osób x 1000 zł /os  -       2.786.000,00 zł 

f) pozostałe mienie i składniki majątkowe: 

 woluminy - starodruki (depozyt Uniwersytetu w Bremie) -          584.500,00 zł 

g) limity odpowiedzialności (na jedno i wszystkie zdarzenia) 

 kradzież z włamaniem, rabunek, zabór mienia 

- środki trwałe, urządzenia i wyposażenie (w tym niskocenne) -  1.000.000 zł 

- woluminy – starodruki (depozyt Uniwersytetu w Bremie) -            584.500 zł 
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- mienie pracownicze    -              50.000 zł 

- gotówka w 18 punktach kasowych  -    1.180.000 zł 

 dewastacja     -              50.000 zł 

 wandalizm     -            50.000 zł 

 kradzież zwykła     -             20.000 zł 

 kradzież mienia na zewnątrz budynków  (bramy, płoty, lampy, napędy bram i 

szlabanów, kamery itp.)               -                           20.000 zł 

 pozostałe ryzyka                                       - do pełnych sum ubezpieczenia                                                                                                

h) Zakres ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk (All Risk) bez wyłączenia: 

- kradzieży z włamaniem 

- rabunku 

- zaboru mienia 

- dewastacji 

- wandalizmu 

- kradzieży zwykłej 

- kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia znajdującego się na zewnątrz budynków, 

takiego jak: elementy ogrodzenia, napędy bram, elementy systemu zapór drogowych, 

napędy zapór drogowych, sprzęt oświetleniowy, kamery, wyposażenie boisk, kortów, 

parkingów itp. jeżeli były one przytwierdzone do podłoża, budynków lub budowli w 

sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi 

- kosztów napraw zabezpieczeń 

-sprzętu elektronicznego, w tym również od uszkodzenia bądź zniszczenia 

spowodowanego przez niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 

obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

- szkód wynikających z rażącego niedbalstwa 

- zalegania śniegu i lodu na dachach obiektów 

- zawalenia się mienia sąsiadującego na ubezpieczone mienie (w tym m.in. drzew, 

kominów, masztów itp.) 

- strajków, zamieszek i niepokoi społecznych 

- transportu mienia pomiędzy lokalizacjami 
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- zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów 

- katastrofy budowlanej 

i) warunki stałe : 

 franszyza integralna w wysokości 500 zł, 

 brak franszyzy redukcyjnej.  

7.2 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

a) przedmiot ubezpieczenia: 

 szyby i inne przedmioty szklane znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, 

stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych 

pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 ubezpieczenie dotyczy w szczególności szyb zewnętrznych, wewnętrznych, okien, 

drzwi i gablot, 

b) ryzyka wymagane: 

 utrata lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich rozbicia, a 

także pęknięcia, 

c) system ubezpieczania mienia: 

 system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, z konsumpcją (zmniejszeniem) sumy 

ubezpieczenia oraz z klauzulą automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po 

wypłacie odszkodowania, obejmuje wszystkie adresy pod którymi znajduje się mienie 

Zamawiającego, bez dalszego szczegółowego podziału, 

 w sumie ubezpieczenia zawarte są koszty zamontowania i zainstalowania, 

demontażu, transportu oraz dodatkowego ustawiania rusztowań, 

 ubezpieczeniu podlegają szyby zwykłe, bezpieczne i antywłamaniowe. Zamawiający 

nie przewiduje podziału sumy gwarancyjnej na poszczególne rodzaje oszklenia, 

d) suma ubezpieczenia (limit) w złotych: 

 oszklenie zewnętrzne, wewnętrzne, drzwi i gabloty  -  50.000 zł 

e) warunki stałe 

 franszyza integralna w wysokości 500 zł, 

 brak franszyzy redukcyjnej. 
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7.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

a) przedmiot ubezpieczenia: 

 odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu działalności i posiadanego mienia, 

 zakres terytorialny Europa, 

 przez działalność Zamawiającego rozumie się: 

- działalność statutową uczelni, 

- komercyjne świadczenie usług, 

- świadczenie usług hotelowych i podobnych, 

- świadczenie usług parkingowych, 

- działalność uczelnianych klubów, organizacji i fundacji, 

- uczestnictwo w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz inne 

organizacje gospodarcze i polityczne, w postaci grantów, funduszy na projekty, 

budowy, badania, itp.; 

- uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł innych, niż określonych w art. 

94. Ust. 1. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, 

- czynności osób fizycznych faktycznie wykonujących pracę na zlecenie 

Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, 

umowy cywilno-prawnej oraz praktykantów, stażystów, wolontariuszy którym 

Zamawiający powierzył wykonywanie pracy w tym również osób, których 

finansowanie spoczywa na Unii Europejskiej lub innej organizacji politycznej lub 

gospodarczej, a także na firmie komercyjnej oraz inne pozostałe formy 

zatrudnienia zgodnie z obowiązującym prawem, 

- czynności osób faktycznie wykonujących pracę na terenie lub na zlecenie Uczelni, 

których finansowanie spoczywa na Unii Europejskiej lub innej organizacji 

politycznej lub gospodarczej, a także na firmie komercyjnej. 

b) ryzyka wymagane: 

 odpowiedzialność deliktowa, 

 odpowiedzialność kontraktowa, 

w tym także: 

- odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub centralnego 

ogrzewania, 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu pracowników, 
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- odpowiedzialność z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających rejestracji, 

- odpowiedzialność w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, 

- odpowiedzialność cywilna związana z organizowaniem imprez w tym masowych w 

rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych; Nie dotyczy imprez masowych odpłatnych, wobec których stosowane 

jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez 

masowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 roku), 

- odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości i nieruchomości, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania 

usługi, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 

wynikłe z ich wadliwego wykonania, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody mające postać czystych strat majątkowych, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym, 

- odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania studzienek TASK 

(Trójmiejskiej, Akademickiej Sieci Komputerowej), 

- odpowiedzialność cywilna pracodawcy, 

- odpowiedzialność cywilna z tytułu utrzymywania zarobkowego hotelu lub innego 

podobnego zakładu, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych, 

- odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia szatni, 

- odpowiedzialność cywilna z tytułu najmu miejsc parkingowych 

c) włączenie wszystkich niewymienionych klauzul dodatkowych będących w ofercie 

Wykonawcy jeżeli mogą mieć one zastosowanie w działalności Zamawiającego 

d) suma gwarancyjna w złotych na jedno i wszystkie zdarzenia:          - 5.000.000 zł 

e) limity na jedno zdarzenie dla niżej wymienionych ryzyk wynoszą: 

 za szkody w mieniu pracowników     -    500.000 zł 

 z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających rejestracji     - 1.000.000 zł 

 szkody mające postać czystych strat majątkowych          -    1.000.000 zł 

 za szkody w środowisku naturalnym            -    1.000.000 zł 

 z tytułu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy                      -       500.000 zł 

 szkody w mieniu wniesionym przez osobę korzystającą  
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z usług hotelu lub podobnego zakładu: 

- dla rzeczy pozostawionych w pokoju hotelowym          -         15.000 zł 

- dla rzeczy pozostawionych w depozycie hotelowym          -          15.000 zł 

 za szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych          -     1.000.000 zł 

 za szkody wynikające z przyjęcia rzeczy na przechowanie w szatni –   50.000 zł        

pozostałe, niżej wymienione ryzyka, tj.:  

- odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, 

- odpowiedzialność cywilna związana z organizowaniem imprez w tym masowych w 

rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych; Nie dotyczy imprez masowych odpłatnych, wobec których stosowane 

jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez 

masowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 roku), 

- odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości i nieruchomości, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania 

usługi, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 

wynikłe z ich wadliwego wykonania, 

- odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania studzienek TASK 

(Trójmiejskiej, Akademickiej Sieci Komputerowej) 

oraz wszystkie nie wymienione powyżej asekurowane będą przez Wykonawcę w ramach limitu 

głównego (z sumą gwarancyjną) wynoszącego 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). 

f) warunki stałe: 

- dla szkód w środowisku, a także szkód mających postać czystych strat majątkowych 

franszyza redukcyjna wynosić będzie 10% wartości szkody (roszczenia), nie mniej niż 1.000 

zł., dla pozostałych szkód ustala się brak franszyzy redukcyjnej, 

- system ubezpieczenia z konsumpcją (zmniejszeniem) sumy gwarancyjnej oraz klauzulą 

automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie roszczenia, 

- franszyza integralna w wysokości 500 zł, 

 Warunki określone w podpunktach a) do f) są obligatoryjne dla Wykonawcy. 

8. Informacje dodatkowe dotyczące Zamawiającego: 

- wysokość funduszu płac w zł. za rok 2017   -        218.964.300 zł 
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- ilość zatrudnionych stan na 31.12.2017    -   2.786  osób 

- ilość studentów studiów stacjonarnych stan na 31.12.2017 - 14.670  osób 

- ilość innych studentów stan na 31.12.2017   -  2.164 osoby 

- ilość nauczycieli akademickich stan na 31.12.2017  -           1.342 osoby 

 Zamawiający w ramach swojej działalności statutowej oraz w zakresie zadań 

poszczególnych jednostek organizacyjnych prowadzi laboratoria, wykonuje badania i 

projekty w zakresie kierunkowym poszczególnych Wydziałów, Katedr i jednostek 

organizacyjnych, 

 Zamawiający w oparciu o swoją działalność statutową świadczy także usługi komercyjne 

polegające m.in. na:, badaniach, testach, projektach i próbach itp. na zlecenie firm 

zewnętrznych. Przychody z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 13.655.100 zł, 

 Zamawiający świadczy usługi polegające na wynajmie miejsc noclegowych w domach 

studenckich oraz w ośrodku wczasowym, planowane na rok 2018 przychody wyniosą ca. 

2.200.000 zł, 

 Zamawiający jest w właścicielem lub współwłaścicielem spółek celowych, 

 kluby Zamawiającego prowadzą działalność edukacyjną, kulturalną, sportową oraz 

propagującą idee naukowe, 

 OC kontraktowa dotyczyć ma m.in. zleceń na usługi „komercyjne” wykonywane przez 

Zamawiającego, 

 ryzyko OC za szkody wyrządzone w mieniu pracowników dotyczy mienia zniszczonego lub 

utraconego; standardowo w OWU ryzyka OC jest wyłączenie odpowiedzialności „…za 

szkody wyrządzone w mieniu pracowników” definiowanych jako osoby bliskie; intencją 

Zamawiającego było włączenie wyżej opisanego wyłączenia w odniesieniu do mienia jego 

pracowników, 

 imprez organizowanych przez Zamawiającego jest kilkadziesiąt w ciągu roku: koncerty, 

przedstawienia, sympozja, szkolenia itp.; przedstawienie orientacyjnego kalendarza jest 

trudne, gdyż poza kilkoma (m.in. Neptunalia, koncert w kościele na Morenie, muzyczne 

„wtorki”, imprezy w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa”), cyklicznymi 

imprezami pozostałe organizowane są jednostkowo.  

 Zamawiający użytkuje ruchomości na podstawie umów użyczenia, np. w przypadku grantów, 

użyczeń na cele dydaktyczne, badawcze, naukowe itp., 

 Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK) jest jednostką organizacyjną 

Politechniki Gdańskiej oraz inwestorem sieci światłowodowej biegnącej przez całe 

Trójmiasto oraz w Malborku. Integralną jej częścią są studzienki telekomunikacyjne. TASK 

posiada na własnym ryzyku około 1.250 szt. studzienek. W sytuacji gdzie TASK korzysta ze 
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studzienek TP S.A. – zgodnie z umową z TP S.A. - ryzyko użytkowania i posiadania 

spoczywa na TP S.A. 

 Zamawiający posiada nieruchomości niezabudowane poza miejscami wskazanymi w zał. nr 

6 do siwz.  

 Zamawiający posiada nieruchomości (budynki, budowle) nieużytkowane przeznaczone do 

rozbiórki, przekazane Politechnice Gdańskiej przez miasto. Stan tych obiektów został 

oceniony jako zły i tak zapisano w akcie notarialnym, dlatego też obiekty te przeznaczone są 

do rozbiórki. Zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich, stan zabezpieczeń jest na 

bieżąco monitorowany. Budynki te nie są wymienione w zał. nr 6. 

 zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2183, z późn. zm.), pracownicy uczelni zatrudniani są jako nauczyciele akademiccy lub jako 

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 

 Jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy dają szerszy zakres zabezpieczenia niż 

opisany w SIWZ, wówczas mają one zastosowanie. 

9. Wymagania dotyczące płatności składek za ubezpieczenie. 

wynagrodzenie za przedmiot umowy (składka wyliczona przez Wykonawcę w formularzu 

cenowym) płatne będzie w następujący sposób: 

Rata data płatności 

I 30-07-2018 

II 30-07-2019 

 

10. Wymagania dotyczące przyjęcia klauzul rozszerzających zakres pokrycia 

ubezpieczeniowego 

Przyjęcie klauzul od 1 – 13 jest obligatoryjne, natomiast ich treść jest fakultatywna dla 

Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści klauzul pod warunkiem, że 

zmienione treści klauzul będą wywoływały takie same skutki, co do zakresu ich pokrycia. Pełny 

tekst wszystkich klauzul został przedstawiony w załączniku nr 8 do SIWZ.  Klauzule oznaczone 

numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 odnoszą się do ubezpieczenia mienia, natomiast 

klauzula numer 7 i 12 odnosi się także do ryzyka OC. 

 

a) przyjęcie Klauzuli nr 1.  Automatycznego pokrycia zwiększenia wartości mienia, 

b) przyjęcie Klauzuli nr 2.  Odtworzenia po szkodzie, 

c) przyjęcie Klauzuli nr 3.  Wyrównania sumy ubezpieczenia, 

d) przyjęcie Klauzuli nr 4.  Przepięć, 

e) przyjęcie i wycena Klauzuli nr 5.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/27_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_o_szkolnictwie_wy%C5%BCszym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002183
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002183
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Rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe podczas używania 

mienia poza miejscem ubezpieczenia na terenie Polski dla sprzętu obcego i własnego, 

f) przyjęcie i wycena Klauzuli nr 6.  

Rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe podczas używania 

mienia poza miejscem ubezpieczenia poza terytorium Polski dla sprzętu obcego i własnego, 

g) przyjęcie Klauzuli nr 7.  Reprezentantów, 

h) przyjęcie Klauzuli nr 8.  Ubezpieczenia drobnych prac remontowo-budowlanych, 

i) przyjęcie Klauzuli nr 9.  Opłat dotyczących straży pożarnej i wydatków związanych z akcją 
gaśniczą, 

j) przyjęcie Klauzuli nr 10.  Pokrycia dodatkowych kosztów, 

k) przyjęcie Klauzuli nr 11.  Szkód powstałych w następstwie aktów terrorystycznych, 

l) przyjęcie Klauzuli nr 12. Automatycznego uzupełnienia sum ubezpieczenia, 

m) przyjęcie Klauzuli nr 13.  Likwidacyjnej. 

Przyjęcie klauzul od 14 – 18 jest fakultatywne dla Wykonawcy. Za ich przyjęcie Wykonawca 

otrzyma dodatkowe punkty przy ocenie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści 

klauzul pod warunkiem, że zmienione treści klauzul będą wywoływały takie same skutki, co do 

zakresu ich pokrycia. Pełny tekst wszystkich klauzul został przedstawiony w załączniku nr 8 do 

SIWZ.  Klauzule oznaczone numerami 14, 15, 16, 17 odnoszą się do ubezpieczenia mienia a 

także do ryzyka OC natomiast klauzula nr 18 tylko do ubezpieczenia OC. 

n) fakultatywnie przyjęcie Klauzuli nr 14. Czasu ochrony, 

o) fakultatywnie przyjęcie Klauzuli nr 15. Prolongacyjna, 

p) fakultatywnie przyjęcie Klauzuli nr 16. Przelewu bankowego, 

q) fakultatywnie przyjęcie Klauzuli nr 17. Płatności rat, 

r)            fakultatywnie przyjęcie Klauzuli nr 18. 168 godzin. 

11. Informacje dodatkowe 

a) aktualizacja sum ubezpieczenia: 

Podane sumy ubezpieczenia dla ryzyka zdarzeń losowych zostaną zaktualizowane: 

 na okres od dnia 01 lipca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 – obowiązywać będą sumy 

ubezpieczenia według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodne z zał. nr 6, 

 na okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 – sumy ubezpieczenia 

zostaną zaktualizowane w terminie do dnia 31 marca 2019 poprzez przekazanie stanu  

majątku na dzień 31 grudnia 2018 roku, 
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 na okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 30 czerwca 2020 – sumy ubezpieczenia 

zostaną zaktualizowane w terminie do dnia 31 marca 2020 poprzez przekazanie stanu  

majątku na dzień 31 grudnia 2019 roku, 

 tytułem rozliczenia wzrostu majątku w okresie od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 30 

czerwca 2020 Zamawiający przekaże aktualizację majątku według stanu na dzień 30 

czerwca 2020 w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku. 

W terminach: 31 marca 2019, 31 marca 2020 oraz dodatkowo 31 lipca 2020 roku Wykonawca 

wystawi rachunki/aneksy uzupełniające za należną składkę wynikającą z zapisów Klauzuli nr 1. – 

uwzględniające różnice w wielkości składników majątkowych za poszczególne okresy trwania 

umowy, 

b) zmiana sum ubezpieczenia: 

Sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) ubezpieczonych ryzyk mogą w każdej chwili zostać 

podwyższone, na wyraźny wniosek Zamawiającego zaakceptowany przez Wykonawcę i pod 

warunkiem opłacenia składki uzupełniającej według stawek określonych w formularzu cenowym 

(zał. nr 1a) dla danej kategorii mienia lub grupy ryzyk  i naliczonej w wysokości: 

 1/365  za dzień ochrony do dnia ekspiracji umów (polis) rocznych, 

c) kumulacja ryzyka: 

Są trzy zespoły budynków wraz z mieniem wewnątrz w odległości nie większej niż 30 m od 

siebie gdzie PML wynosi około:  

1. 242,0 mln zł dotyczy obiektów wskazanych w zał. nr 6 do SIWZ , w pozycjach 32, 33; 

2. 174,3 mln zł dotyczy obiektów wskazanych w zał. nr 6 do SIWZ w pozycjach 4, 5, 6, 7, 8; 

3. 132,3 mln zł dotyczy obiektów wskazanych w zał. nr 6 do SIWZ w pozycjach 1, 10, 11, 12, 13; 

d) klauzula nr 5 : 

Średni, dzienny stan majątku wywożonego poza teren Uczelni w związku z wykonywaniem 

postanowień ujętych w Klauzuli nr 5  wynosił za ostatnie trzy lata 3.000.000 zł. Dotychczas 

najwyższą sumą ubezpieczenia deklarowaną w związku z wywozem sprzętu była wartość 

2.000.000 zł. Mienie jest przenoszone (wywożone) poza teren Uczeni przede wszystkim w 

celach badawczych (naukowych), a także na praktyki (cele dydaktyczne), 

e) klauzula nr 6 : 

Średni, dzienny stan majątku wywożonego poza teren Uczelni w związku z wykonywaniem 

postanowień ujętych w Klauzuli nr 6 wynosił za ostatnie trzy lata 500.000 zł. Dotychczas 

najwyższą sumą ubezpieczenia deklarowaną w związku z wywozem sprzętu była wartość 

300.000 zł. Ochrona dotyczy przede wszystkim sprzętu elektronicznego w przypadku 
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przeniesienia go poza stałe miejsce ubezpieczenia poza granice Polski, a umowa ubezpieczenia 

ma być realizowana na bazie wszystkich ryzyk ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 

f) ochrona Uczelni: 

Teren Uczelni, na którym znajduje się skupisko najważniejszych budynków i najcenniejszego 

wyposażenia jest strzeżony całodobowo przez Wewnętrzną Służbę Ochrony Politechniki 

Gdańskiej. Budynki wewnątrz strzeżone są całodobowo przez pracowników Politechniki 

Gdańskiej. Lokalne systemy alarmowe są monitorowane całodobowo przez centrum monitoringu 

Wewnętrznej Służby Ochrony Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo obiekty położone poza 

głównym kampusem Uczelni patrolowane są kilka razy w ciągu doby przez zmotoryzowany 

patrol Wewnętrznej Służby Ochrony. Dla obiektów, które nie są strzeżone całodobowo przez 

pracowników Uczelni, a znajdują się poza terenem objętym ochroną, obowiązek dozorowania 

spoczywa na dzierżawcach tych obiektów, 

g) zabezpieczenie ppoż.: 

Najcenniejsze budynki Uczelni – Gmach Główny, Budynek A i B Elektroniki, budynek 

Nanotechnologii A i B - posiadają zabezpieczenia ppoż. zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Systemy sygnalizacyjno-alarmowe w tych budynkach obejmują między innymi strefy o 

największym nagromadzeniu majątku, w tym Bibliotekę Główną, Centrum Usług 

Informatycznych, Centrum Usług Informatycznych TASK. 

Gmach Główny, a także pozostałe budynki Uczelni wyposażone są w sprawną instalację 

hydrantową oraz podręczne środki gaśnicze. W systemy SAP (Sygnalizacji Alarmu Pożaru) 

wyposażonych jest w całości lub w części 31 obiektów w tym 12 akademików. W systemy DSO 

(Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) wyposażonych jest 9 obiektów w tym 5 akademików.  

8 obiektów dydaktycznych, 12 akademików i obiekt w Sopocie są bezpośrednio podłączone do 

monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.  

h) rozliczenia podatku VAT:  

 zgodnie z art. 86 ust. 2a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) Zamawiający do rozliczenia podatku VAT 

stosować będzie wskaźnik proporcji, w jakiej zakupy służą działalności gospodarczej oraz 

wskaźnik proporcji obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 i 4 ww ustawy, które ustalane są 

oddzielnie dla każdego roku podatkowego,  

 na rok 2017 współczynnik preproporcji wynosi 18%, natomiast wskaźnik proporcji 50%. 

Wskaźniki te mają zastosowanie do obiektów dydaktycznych. 
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 ustalone wskaźniki stosowane będą do rozliczenia podatku VAT, między innymi celem 

likwidacji szkód majątkowych (remonty, naprawy, odbudowa, zastąpienie zniszczonego lub 

utraconego mienia), 

 ustalone na rok 2017, współczynnik preproporcji i wskaźniki proporcji stosowane będą do 

rozliczenia wszystkich szkód, których naprawa, odbudowa lub zastąpienie zniszczonego lub 

utraconego mienia zostanie rozliczona w 2018 roku, 

 na rok 2018 i 2019 ustalone zostaną wskaźniki, które będą miały zastosowanie do 

rozliczania wszystkich szkód, których naprawa, odbudowa lub zastąpienie zniszczonego lub 

utraconego mienia zostanie rozliczona w roku 2019 i 2020.  

i) Szkodowość: 

Ilość szkód oraz wysokość wypłaconych odszkodowań i przyjętych rezerw szkodowych za 

ostatnich 5 lat od 01.07.2012 

rok umowy 

Kradzież i wandalizm Zdarzenia losowe OC 

Ilość 

Wypłacone 

odszkodow

ania i 

utworzone 

rezerwy. 

Ilość 

Wypłacone 

odszkodowa

nia i 

utworzone 

rezerwy. 

Ilość 

Wypłacone 

odszkodowania i 

utworzone 

rezerwy. 

2012/2013 6 5.974,98 16 721.218,47 5 10.172,95 

2013/2014 4 1.062,28 6 4.309,36 3 27.906,59 

 

All Risk OC 

ilość 

Wypłacone 

odszkodowania i 

utworzone rezerwy. 

ilość 

Wypłacone 

odszkodowania i 

utworzone 

rezerwy. 

2014/2015 15 25.475,08 6 5.812,78 

2015/2016  22 647.359,29 5 6.500,00 

2016/2017 15 354.646,48 5 0,00 

2017/2018 * 12 
56.136,87 + 

8.000(rezerwy) 
4 

304,92 + 

401,13(rezerwy)  

* za okres od 01.07.2017 – 21.03.2018 

W roku polisowym 2012/2013 z powodu deszczu nawalnego najwyższe wypłacone 

odszkodowanie w wysokości 435.242,59 zł (szkody budowlane oraz uszkodzony precyzyjny 

sprzęt laboratoryjny. W roku polisowym 2015/2016 – pożar w laboratorium na Wydziale 

Chemicznym – wypłacono odszkodowanie w wysokości 614.619,50 zł. W roku polisowym 
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2016/2017 z powodu długotrwałych opadów deszczu wypłacono odszkodowanie z tytułu szkód 

budowlanych w wysokości 316.136,14 zł. 

12. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ, którą należy odczytywać wraz z 

ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 Ustawy 

Pzp. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

18. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

19. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy Pzp.  

21. Podwykonawstwo: 

1) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (na formularzu „Oferta”) części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców.  

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

22. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: Zamawiający nie wskazuje w opisie 

przedmiotu zamówienia czynności, dla których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm). 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień 

  
       66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe  

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.07.2018 roku do dnia 30.06.2020 roku. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru w myśl Ustawy z 
dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2017 
poz. 1170 z późn. zm.) lub jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie prawnym, na podstawie 
odrębnych przepisów.  

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu 
 

c) zdolności technicznej lub zawodowej; 

 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
 trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
 krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie jedną usługę polegającą na 
 ubezpieczeniu majątku o wartości minimum 30 000 000,00 (słownie: trzydzieści milionów złotych 
 00/100). 
 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

 

Podstawy wykluczenia 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23. 

2. Dodatkowo, na podstawie ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy 
Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w ust. 2 , może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
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Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust 3. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na 
podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu 
dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdz. VI SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia/nie 
spełnia. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu 

 
Oświadczenie o którym mowa Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie ze wzorami 
Formularzy stanowiącymi załączniki nr 2 i 2a do SIWZ. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 po opublikowaniu na stronie 
internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca w terminie 3 dni 
od zamieszczenia informacji przekazuje zamawiającemu (w oryginale)  
 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (oświadczenie Wykonawca sporządza  
samodzielnie). W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym 
wykonawcą, który również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

3. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. 
 

1) Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 

 

a) brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postepowaniu Zamawiający żąda: 

 
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
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W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższych dokumentów, w 
formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

 
aa) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 3 pkt. 1a 
niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
bb) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o  których mowa w ust. 3 pkt. 1a aa) niniejszego rozdziału, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  Wykonawcy  lub  
miejsce  zamieszkania  tej osoby. 

   Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
  terminu składania ofert. 

 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 

b) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów oraz zdolności technicznej lub zawodowej o których mowa w 
rozdziale V ust 1 pkt 2 lit. a i c Zamawiający żąda: 

a) zezwolenia właściwego organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej 
zgodne z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1170 z późn. zm.) w zakresie zgodnym z 
przedmiotem zamówienia.  

b) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 
oraz załączeniem dowodów określających czy usługi wykazane w wykazie zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
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uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane 
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 
Zobowiązanie Wykonawca składa wraz z ofertą. 

 
3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający może zażądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) 
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów 
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i 
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 4) informację, czy 
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz 
ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ust. 4 pkt 1 nin. rozdz., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w pkt 1. 

6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
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na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału. 

5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozdziału V, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca 

lub wszyscy Wykonawcy łącznie; warunek określony w ust 1 pkt 1 rozdziału V  musi spełniać 
każdy Wykonawca z osobna. 

5) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają  spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,  w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

7. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.  7 
nin. rozdz., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. 

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 

lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to 
rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) 
do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 

12. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i 
nazwiskiem osoby podpisującej. 

13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą 
się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w ust. 11 i 12 nin. rozdz. oraz klauzula „za 
zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za 
zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na 
jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 11 nin. rozdz., w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
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konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
17. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

19. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonać 
oceny  ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

21. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

22. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są aktualne.  

 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 
1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z 

wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 
2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania przekazywane w formie 
pisemnej należy kierować na adres: 
Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, pok. 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk z dopiskiem na kopercie: ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All 
Risk), szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności 
cywilnej Zamawiającego w okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku. ZP/96/055/U/18. 
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres e-mail: 
dzp@pg.edu.pl 
natomiast przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu: 
(58) 347-29-13. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

mailto:dzp@pg.edu.pl
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Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 6 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na 
której udostępniona jest SIWZ (www.dzp.pg.edu.pl). 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej (www.dzp.pg.edu.pl). 

12. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 
integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści informację na stronie internetowej  (www.dzp.pg.edu.pl). 

14. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Każdy  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  swą  ofertę  wadium  w wysokości: 

18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) 
przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 
1240). 

3. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym 
prawem i zawierać następujące elementy: 

1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 
3) kwotę, 
4) termin ważności, 
5) mieć formę oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, nieodwołalnego, płatnego na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności dołączania jakichkolwiek 
dodatkowych dokumentów i wykazywania istnienia roszczenia, 
6) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, 
7) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

 
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek Politechniki Gdańskiej: 

http://www.dzp.pg.gda.pl/
http://www.dzp.pg.edu.pl/
http://www.dzp.pg.edu.pl/
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64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 
Bank Millennium S.A. 

z dopiskiem: 
wadium do przetargu: 

 
ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych przedmiotów 

szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w okresie od 
01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku. ZP/96/055/U/18,  

 
5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 

za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu  wadium 
należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej Gmach B, wysoki 
parter lub przesłać pocztą na adres: Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk z dopiskiem: 

 

ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych przedmiotów 
szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w okresie od 

01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku. ZP/96/055/U/18,  

Wadium wniesione w jednej z form określonych w ust. 2 pkt 2-5, Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed terminem 
składania ofert. 

7. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopia). 
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 – 4 Ustawy Pzp. 
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
11. W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wpłacone 

w pieniądzu. 
12. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy. 
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy 

Pzp. 
14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na  zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nin. rozdz., nie  powoduje  utraty wadium. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie 

wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w  formie  pisemnej.  Zamawiający  nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty, w języku innym niż język polski. 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem  na  język  polski. 
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do  SIWZ. 
7. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla 

których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w 
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania  poprawki. 

9. Oferta musi być podpisana własnoręcznie (art. 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks  cywilny 
[Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm]) przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) upoważnioną w imieniu 
Wykonawcy do składania w jego imieniu oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji 
wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub  w 
pełnomocnictwie. 
Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż 
do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w 
sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny - z podaniem imienia i nazwiska). 

10. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 
załączone do oferty. 

11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda 
strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę. Na formularzu „Oferta” winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

12. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach 
(kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 

Politechnika Gdańska ul. 
G. Narutowicza 11/12  

80-233 Gdańsk 

oraz opisane: „ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych 
przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w 

okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku. 

 
 

– ZP/96/055/U/18. Nie otwierać do dnia 24.05.2018 r. do godz. 10:30” 

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 
umożliwienia zwrócenia oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 
oznaczenia opakowań (kopert) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia. 

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu 
na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
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wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a 
opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty musi być złożone w 
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust.  3  ustawy  Pzp,  oferty  składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę  przedsiębiorstwa. 

16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien  oznaczyć  klauzulą: 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien również 
złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie  cała oferta może zostać ujawniona. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) oznaczonym: 
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub trwale ze sobą połączone (spięte, zszyte), oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty 
składane w trakcie niniejszego postępowania  są jawne bez zastrzeżeń. 

17. Zgodnie z ww. przepisami za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 

19. Oferta musi zawierać: 
1) formularz „Oferta” - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ; 
2) załącznik nr 2 i 2a stanowiący potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 
3) załącznik nr 1a – formularz cenowy  

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących 
wspólnie, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik; 

4) zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

5) potwierdzenie wniesienia wadium - kserokopię gwarancji lub poręczenia albo przelew 
lub jego kserokopię (zaleca się). 

20. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać 
następujące wymagania: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika, 
d) zakres jego umocowania. 

3) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
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4) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej. 

5) Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

6) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana 
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana 
przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika. 

7) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji z pełnomocnikiem. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

8) Wypełniając formularz „Oferty”, jak również inne dokumenty, w miejscach odwołujących się do 
Wykonawcy, np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 
podpisanie i wykonanie umowy. 

21. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek  oraz inne 
omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

22. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert: 
a) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, Skrzydło „B”, pokój 213. 
b) termin składania ofert upływa w dniu: 24.05.2018 r. o godz. 10:00 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

Gmach Główny, Skrzydło „B”, pokój 210. 
b) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.05.2018 r. o godz. 10:30 

3. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem. 
4. Oferty należy składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej (www.dzp.pg.edu.pl) informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
1. Składka ubezpieczeniowa (cena oferty) musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze 

związane z pełną, prawidłową i terminową realizacją zamówienia.  
2. Składkę ubezpieczeniową (cenę oferty) należy określić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  
3. Składka ubezpieczeniowa jest to cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).  
4. Składkę ubezpieczeniową (cenę oferty) oblicza się na podstawie formularza cenowego 

stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ poprzez uzupełnienie odpowiednich części formularza.  
5. Składkę ostateczną uzyskaną w tabeli nr VI „Podsumowanie składki” należy przenieść do 

Formularza Oferty do ustępu 2.  
6. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.  

http://www.dzp.pg.edu.pl/
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7. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty 
nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  

8. Składka ubezpieczenia (cena oferty) nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.  
9. Stawkę podatku VAT Wykonawca określa zgodnie z przepisami prawa.  
10. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy.  
11. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć w formularzu cenowym i na 
druku „Formularz oferty”. 

12. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

15. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU  OCENY OFERT 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.  
4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 

ustawy Pzp, na podstawie niżej określonych kryteriów oceny ofert: 
    
 Kryterium I: cena – 60% 

Kryterium II: klauzule dodatkowe – 40%  
 
 Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt. 
 

1)    Ocena ofert w kryterium „cena” (Pc) zostanie dokonana w następujący sposób: 
a) oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp, otrzyma 

maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena” (60 pkt), 
b) ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:  

60
Cb

Cn
Pc

 

gdzie:      
Pc  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena” 
Cn  – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
Cb  – cena badanej oferty  
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60 – waga kryterium „cena” 
 

2) Ocena ofert w kryterium „klauzule dodatkowe (Pk)” polega na przyznaniu punktów za 
wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową. 
Klauzule dodatkowe zostały opisane w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawca może otrzymać 
w tym kryterium maksymalnie 40 punktów. Za rozszerzenie ochrony o poniższe klauzule 
przyznaje się punkty zgodnie z poniższą tabelą: 

 

                                             
 Za zaoferowanie, przez 

Wykonawcę, klazuli dodatkowej 
po nazwą: 

liczba punktów, za poszczególną klauzulę, 
która zostanie podstawiona do wzoru, wg 

którego wyliczona zostanie ocena punktowa 
ofert:  

K1 Klauzula Czasu ochrony 20 pkt. 

K2 Klauzula Prolongacyjna 20 pkt. 

K3 Klauzula Przelewu bankowego 20 pkt. 

K4 Klauzula Płatności rat 20 pkt.  

K5 Klauzula 168 godzin 20 pkt. 

RAZEM 100 pkt. 

 
                           

Ocena punktowa ofert w kryterium „klauzule dodatkowe” zostanie dokonana wg poniższego 
wzoru: 

 

                                      
                           

gdzie: 
 Pk - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „klauzule dodatkowe” 
K1, K2, K3, K4, K5 - liczba punktów przyznana, zgodnie z tabelą, za poszczególne klauzule 
40 – waga kryterium (znaczenie tego kryterium w %) 
 
 Informację o zaoferowaniu klauzul dodatkowych, Wykonawca podaje na  formularzu oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest w odpowiednim wierszu przy danej klauzuli wpisać TAK lub NIE. 
TAK - oznacza, że Wykonawca oferuje dodatkowe klauzule, NIE – oznacza, że Wykonawca nie 
oferuje dodatkowych klauzul. 
 

 W przypadku gdy Wykonawca nie poda, na formularzu oferty, informacji o zaoferowaniu bądź nie 
 zaoferowaniu danej klauzuli dodatkowej (nie wpisze TAK lub NIE) Zamawiający uzna, ze 
 Wykonawca nie oferuje danej klauzuli dodatkowej i nie przyzna Wykonawcy punktów. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę  punktów 
(Pc + Pk). 

5. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych  

7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
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obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

 
 

XIV. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY   ZOSTAĆ   DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

 
1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, a także zamieści stosowną 
informację na stronie internetowej. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ.  

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
terminie i miejscu podpisania umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, 
Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego zobowiązani będą przedłożyć umowę regulującą ich 
współpracę przy realizacji niniejszego zamówienia (np. umowę konsorcjum). 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 
  

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Załącznik Nr 3 do SIWZ stanowi wzór umowy, jaka będzie zawarta z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Wykonawca winien zapoznać się z treścią wzoru umowy oraz w przypadku, gdy nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń dotyczących postanowień i warunków, określonych we wzorze umowy, zaakceptować 
jego treść na formularzu „Oferta”. 

3. Zmiana postanowień umowy  
Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu Stron. Wszystkie zmiany umowy 
dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli 
obu Stron.  
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. 
a)  W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 

dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym 
przedmiot niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym 
zakresie. 

4. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego 
pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy. 
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale VI ustawy Pzp. 
 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz „Oferta” 
Załącznik nr 1a SIWZ – Formularz cenowy  
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 2a do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług 
Załącznik nr 5 do SIWZ – podział wartości majątku na budynki.  
Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz budynków Politechniki Gdańskiej  
Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz punktów kasowych 
Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz klauzul uzupełniających zakres pokrycia ubezpieczeniowego  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

……………………………….. 
(pieczątka Wykonawcy) ………….……., dnia………………. 
Nr postępowania: ZP/96/055/U/18 

OFERTA  
Zamawiający 

Politechnika Gdańska  
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk
 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych przedmiotów szklanych 
od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w okresie od 01.07.2018 roku 

do 30.06.2020 roku. 
 

Ja/My niżej podpisani: 
 
Imię .......................... nazwisko ......................... 

 

Imię .......................... nazwisko ......................... 
 
występujący w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

Adres Wykonawcy: 

 

REGON nr: NIP nr: 

Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym: 

 

 

 

Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym: 

Nazwa banku oraz nr rachunku bankowego do zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu: 

 

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Składka ubezpieczeniowa za realizację przedmiotu zamówienia: Oferujemy usługi będące 

przedmiotem zamówienia za składkę ubezpieczeniową brutto [PLN]: 

Przedmiot zamówienia Składka 
ubezpieczeniowa brutto 

[PLN] 

ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych 
przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej 
Zamawiającego okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku. 

 

Słownie: 
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3. Oświadczam (oświadczamy), że składka ubezpieczeniowa za realizację zamówienia obejmuje 

wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 

określone w SIWZ.  

4. Oświadczam (oświadczamy), że zrealizujemy zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ.  

5. Oświadczam (oświadczamy), że oferujemy dodatkowe klauzule (zgodnie z kryterium oceny ofert):  

 Nazwa klauzuli 
 

TAK lub NIE  

K1 
Klauzula Czasu ochrony 
 

* 

K2 
Klauzula Prolongacyjna 
 

* 

K3 
Klauzula Przelewu bankowego 
 

* 

K4 
Klauzula Płatności rat 
 

* 

K5 
Klauzula 168 godzin 
 

* 

 
*WPISAĆ TAK lub NIE  
 

W przypadku gdy Wykonawca nie poda, na formularzu oferty, informacji o zaoferowaniu bądź nie 
zaoferowaniu klauzul dodatkowych (nie wpisze TAK lub NIE) Zamawiający uzna, ze Wykonawca nie 
oferuje klauzul dodatkowych i nie przyzna Wykonawcy punktów. 
 
6. Oświadczam (oświadczamy), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej treści zastrzeżeń i uznaję (uznajemy) się 
za związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

7. Oświadczam (oświadczamy), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami wzoru 
umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Nie wnoszę (wnosimy) do jego treści zastrzeżeń. 
Zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy 
na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Uważam (uważamy) się za związanego (związanych) niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

9. Oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizuję (zrealizujemy) przy udziale 
podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia (należy podać zakres 
oraz nazwy – firmy podwykonawców). 
a) ....................................................................................................................................................., 
b) ...................................................................................................................................................... 

10. Oświadczam (oświadczamy), że akceptuję (akceptujemy) warunki płatności określone w SIWZ 
tj. przelewem po otrzymaniu polis ubezpieczeniowych od Zamawiającego.  
 

rata data płatności 
Oświadczam (oświadczamy), że wysokość 
raty składki w zł brutto (bez pozostałego 

wynagrodzenia) wynosić będzie:  

I 
 

30.07.2018 
 

 

II 
 

30.07.2019 
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11. Akceptuję (akceptujemy), możliwość niepełnego zrealizowania wartości klauzuli 5 i 6 (załącznik 

nr 8 do SIWZ) ze względu na mniejsze zapotrzebowanie Zamawiającego związane z wywozem 
majątku poza teren Politechniki Gdańskiej.  

12. Oświadczam (oświadczamy), że wadium o wartości: 18 000,00 PLN, wniosłem   (wnieśliśmy) w 
dniu ................................... w formie (wpisać w jakiej) ……………………… 

13. Oświadczam (oświadczamy), że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione, stanowią informacje 
zawarte w ofercie na stronach nr ........................................................................................ . Do 
oferty załączam (załączamy) ……………………………………... , w których wykazuję 
(wykazujemy), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Ofertę niniejszą składam (składamy) na  ................   ponumerowanych stronach. 
15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

 
 
 
 

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

                   (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
                       do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1a do SIWZ 

 
......................................                  ......................, dnia............. 2018 r. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
Nr postępowania: ZP/96/055/U/18 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
składany wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych przedmiotów szklanych od 
stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w okresie od 01.07.2018 roku do 
30.06.2020 roku. 

I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 

przedmiot  

ubezpieczenia 
stawka w % 

składka za okres 
pierwszego roku 
zaokrąglona do 
pełnych złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do 
pełnych złotych 

Budynki    

Inne środki trwałe    

Budowle    

Urządzenia i wyposażenie    

Gotówka    

Mienie pracownicze    

Woluminy    

Składka razem: 

składka za okres 24 miesięcy zaokrąglona do pełnych złotych 

 

 

II. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

przedmiot  

ubezpieczenia 
stawka w % 

składka za okres 
pierwszego roku 
zaokrąglona do 
pełnych złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do 
pełnych złotych 

Szyby i inne przedmioty szklane    

Składka razem: 

składka za okres 24 miesięcy zaokrąglona do pełnych złotych 
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III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

przedmiot  

ubezpieczenia 
stawka w % 

składka za okres 
pierwszego roku 
zaokrąglona do 
pełnych złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do 
pełnych złotych 

Odpowiedzialność cywilna    

Składka razem: 

składka za okres 24 miesięcy zaokrąglona do pełnych złotych 

 

 

 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu działalności Zamawiającego, jak również posiadanego 
mienia. Zakres terytorialny Europa. 

odpowiedzialność deliktowa 5.000.000 zł 

odpowiedzialność kontraktowa 5.000.000 zł 

w tym także: 

odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania 

5.000.000 zł 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu pracowników 500.000 zł 

odpowiedzialność z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających rejestracji    1.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna związana z organizowaniem imprez w tym 
masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o 
bezpieczeństwie imprez masowych; Nie dotyczy imprez masowych 
odpłatnych, wobec których stosowane jest obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych 

5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości i nieruchomości 5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania 
usługi 

5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 
wynikłe z ich wadliwego wykonania 

5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody mające postać czystych strat 
majątkowych 

1.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym 1.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania studzienek TASK 5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna pracodawcy 500.000 zł 

odpowiedzialność cywilna z tytułu prow. hotelu lub podobnego zakładu w tym: 

dla rzeczy pozostawionych w pokoju hotelowym 

dla rzeczy pozostawionych w depozycie hotelowym 

 

15.000 zł 

15.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe wynikające z zatruć 
pokarmowych 

1.000.000 zł 
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odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia szatni 50.000 zł 

 

IV. Klauzula nr 5 

 

Klauzula nr 5 

rozszerzenie zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe podczas używania mienia poza 
miejscem ubezpieczenia na terenie Polski dla sprzętu obcego i własnego 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka roczna w 
% 

składka w złotych za okres 24 miesięcy 
zaokrąglona do pełnych złotych 

Zakres Klauzuli nr 5 dla sumy 
ubezpieczenia w wysokości 

3.000.000 złotych 

  

V. Klauzula nr 6  

Klauzula nr 6 

rozszerzenie zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe podczas używania mienia poza 
miejscem ubezpieczenia na poza terenem Polski dla sprzętu obcego i własnego 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka roczna w 
% 

składka w złotych za okres 24 miesięcy 
zaokrąglona do pełnych złotych 

Zakres Klauzuli nr 6 dla sumy 
ubezpieczenia w wysokości 

500.000 złotych 

  

VI. Podsumowani składki: 

PODSUMOWANIE SKŁADKI 

L.p. zakres ubezpieczenia należy wpisać wysokość 
składki za okres 24 

miesięcy zaokrągloną do 
pełnych złotych 

1 Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – All Risk  

2 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od 
stłuczenia 

 

3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

 Podsumowanie składki 1-3  

(tę wartość należy przenieść do Oferty)  

 

4 Zakres Klauzuli nr 5  

5 Zakres Klauzuli nr 6  

 R A Z E M  

 Składka ostateczna 1-5 

(tę wartość należy przepisać do Oferty pkt. 1 – załącznik 1 do SIWZ.) 

 

 
 

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

                   (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
                       do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

...................................... 
(pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania: ZP/96/055/U/18 
 

 

Oświadczenie wykonawcy 
 

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

Prawo zamówień publicznych                           

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych 
przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w 
okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 

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

 
 

 
........………………………………………… 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o 

zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów 

………………………………….......………………………………, w następującym zakresie: 

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

………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu). 

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

 
 

........………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne       

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

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

 
 
 
 
 

........………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

...................................... 
(pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP/96/055/U/18 

 
 
 

 

Oświadczenie wykonawcy 
 

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

Prawo zamówień publicznych            

 DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych 
przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w 
okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

 
 

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

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

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

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

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

 
 

........………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

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

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: …………………………………………………… 

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

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

…………................................ 

 

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

 
 

........………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby  

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

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

 
 

........………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam,   że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne      

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

 
 

 
........………………………………………… 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 



 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

     Nr postępowania: ZP/96/055/U/18                                                                         

 
Umowa ZP/96/055/U/18 

 
Zawarta w dniu  ................................................... pomiędzy: 

Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  

REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………….., działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora 

Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej Zamawiającym,  

oraz 

__________________________________________________________________________ 

z siedzibą ________________________________ 
REGON: _________________; NIP: ______________ KRS/CEIDG: __________________; 

reprezentowanym przez: 
_______________________________ 
 
zwanym dalej Wykonawcą,  
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm), zwanej dalej ustawą Pzp. 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla całego majątku 

Zamawiającego od wszelkich ryzyk (All Risk) oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, w 

okresie od dnia 01.07.2018 roku do dnia 30.06.2020 roku, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia z dnia ________, określającą przedmiot, warunki i zakres ubezpieczenia, 

oraz ofertą z dnia ________ złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej 

umowy i będącymi jej integralną częścią. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
1. Termin realizacji umowy: od dnia 01.07.2018 roku do dnia 30.06.2020 roku z zastrzeżeniem, że 

postanowienia zawartej umowy z Wykonawcą, potwierdzonej wystawionymi polisami i certyfikatami 

funkcjonować będą do czasu wygaśnięcia ostatniej polisy z włączeniem: 



 
 

 

a) przyjętych terminów na zgłoszenie szkód określonych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia” 

Wykonawcy; 

b) ustawowych terminów dotyczących przedawnień roszczeń. 

 

§ 3 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
 
1. Przez zawarcie niniejszej umowy i na warunkach ustalonych na jej podstawie, Wykonawca 

zobowiązuje się spełnić świadczenie odszkodowawcze, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

składkę ubezpieczeniową. 

2. Wykonawca wystawi polisę/y na roczne okresy ochrony ubezpieczeniowej tj 01.07.2018 – 

30.06.2019 oraz 01.07.2019 – 30.06.2020. 

3. Zamawiający będzie ubędzie ubezpieczony od następujących ryzyk: 

a) majątek od wszelkich ryzyk – All Risk; 

b) szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia; 

c) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia. 

4. Do realizacji zamówienia oraz kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy Wykonawca wyznacza koordynatora: 

Panią/Pana ……………………………. 

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

5. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiający 

wyznacza:  

a) Pana mgr inż. Jerzego Kurowskiego - Kierownika Działu Ochrony Mienia 

tel. (58) 347 23 38, (58) 347 22 74; e-mail: jkur@pg.gda.pl; 

b) Pana Piotra Glombina – Pracownik Działu Ochrony Mienia 

tel. (58) 347 23 38, (58) 347 22 74; e-mail: pglombin@pg.gda.pl. 

 

§ 4. 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem zgodnie ze złożoną ofertą strony 

ustalają składkę ubezpieczeniową w kwocie: 

 wysokość składki ubezpieczeniowej: ………………  

 słownie: …………………………………………………. 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ SKŁADKI                                                                   
Wartość brutto [PLN] 

majątek od wszystkich   

mailto:jkur@pg.gda.pl
mailto:pglombin@pg.gda.pl


 
 

 

ryzyk 

szyby i inne przedmioty szklane od 
stłuczenia 

 

odpowiedzialność  
cywilna 

 

RAZEM 
 

 

 
2. Składka za zgłoszony w danym miesiącu sprzęt wywożony z terenu Politechniki Gdańskiej 

zgodnie z postanowieniami Klauzul nr 5 i 6 naliczana będzie według formuły pro rata temporis 

(za dzień ochrony) zgodnie z zaproponowanymi stawkami rocznymi określonymi w formularzu 

cenowym. 

3. Składka za automatyczne pokrycie zwiększenia wartości mienia będzie naliczana według 

formuły określonej w Klauzuli nr 1 w oparciu o zaproponowane stawki określone  

w formularzu cenowym. 

4. Składki za klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 

odszkodowania zostaną naliczone w oparciu o stawki zaproponowane w formularzu cenowym. 

Suma ubezpieczenia będzie automatycznie uzupełniana po wypłacie odszkodowania a składka 

za klauzulę w trakcie umowy będzie rozliczona co 6 miesięcy. 

5. Składka ubezpieczeniowa określona w formularzu cenowym jest składką ubezpieczeniową stała 

na okres obowiązywania umowy. 

6. Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiającym a Wykonawcą za usługę będą prowadzone w 

PLN. 

7. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 

dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym 

przedmiot niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym 

zakresie. 

§ 5. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wymagania dotyczące płatności składek: 

a) Składki ubezpieczeniowe za przedmiot umowy (składki wyliczone przez Wykonawcę w 

formularzu cenowym) płatne będą w następujący sposób: 

 składki za ubezpieczenie całego majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 

Zamawiającego na okres od 01.07.2018 do 30.06.2019  płatne będą jednorazowo w 

terminie do dnia 30.07.2018 roku; 



 
 

 

 składki za ubezpieczenie całego majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 

Zamawiającego na okres od 01.07.2019 do 30.06.2020  płatne będą jednorazowo w 

terminie do dnia 30.07.2019 roku 

b) Składki za zgłoszony sprzęt wywożony z terenu Politechniki Gdańskiej zgodnie z 

postanowieniami Klauzul nr 5 i 6 rozliczane będą w systemach miesięcznych do 10-go dnia 

za poprzedni miesiąc. Zamawiający opłacać będzie składki na podstawie rachunku/aneksu 

przekazanego przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

c) Składki za automatyczne pokrycie zwiększenia wartości mienia zgodnie z postanowieniami 

Klauzuli nr 1 będzie naliczana w terminach: 31 marca 2019, 31 marca 2020 oraz dodatkowo 

31 lipca 2020 roku Wykonawca wystawi rachunki/faktury za należną składkę uwzględniającą 

różnicę w wielkości składników majątkowych za poszczególne okresy trwania umowy. 

Zapłata składek nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku/aneksu od 

Wykonawcy.  

d) Składki za klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 

odszkodowania Zamawiający opłaci na podstawie rachunku/aneksu przekazanego przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od jego otrzymania.   

 

2. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: 

 Bank: …………………………….. 

 ……………………………………. 

3. Polisy ubezpieczeniowe oraz rachunki/aneksy będą wystawione na adres (z uwzględnieniem 

numeru NIP oraz numeru REGON): 

  Politechnika Gdańska 

  ul. G. Narutowicza 11/12 

  80-233 Gdańsk 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązania się przez 

Wykonawcę z realizacji niniejszej umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia 

nieprawidłowości. 

§ 6. 

KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych za opóźnienie w zawarciu 

ubezpieczenia na warunkach określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie w wysokości 1% 



 
 

 

składki ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od 

dnia 01.07.2018 roku do dnia, kiedy nastąpi zawarcie ubezpieczenia włącznie. 

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp za odstąpienie od niniejszej 

umowy przez jedną ze stron, strona po której leży przyczyna odstąpienia, zapłaci drugiej stronie 

karę umowną w wysokości 10% składki ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest 

dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu składki 

ubezpieczeniowej. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postanowienia i warunki określone w SIWZ, a w szczególności zawarte w rozdziale III SIWZ 

potwierdzone przez Wykonawcę w formularzu rzeczowo-cenowym i złożonej ofercie mają 

pierwszeństwo nad załączonymi do oferty ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). 

2. Jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy dają szerszy zakres zabezpieczenia niż 

opisany w SIWZ, wówczas mają one zastosowanie.  

3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej a ewentualne spory między stronami 

będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 2 - Oferta z dnia _________ złożona przez Wykonawcę 

Załącznik nr 3 – Wykaz majątku, wykaz placówek, wykaz punktów kasowych 

Załącznik nr 4 – Wykaz podpisanych przez Wykonawcę klauzul uzupełniających 

 
Wykonawca        Zamawiający 

 



 
 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

(pieczątka Wykonawcy)  

 

……….……., dnia…………… 
 
Nr postępowania: ZP/96/055/U/18 

 

                                                     WYKAZ USŁUG 
 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych 

przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Politechnikę Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, oświadczam (oświadczamy), 
że: 

 
reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie:  
 

 
L.p. 

Przedmiot usługi (opis powinien potwierdzać spełnianie 
warunku udziału w postępowaniu 

Data wykonania usługi 
(dzień –miesiąc-rok) 

Podmiot, na rzecz 
którego usługa została 

wykonana (nazwa, 
adres) 

 
Wartość brutto PLN 

1 2 3 4 5 

 

1 
    

 

2 
    

UWAGA: 

 Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usług. 

 
 

---------------------------------------- 

(podpis i pieczątka osoby/osób 

 upoważnionych do występowania  

w imieniu wykonawcy) 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.  


