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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

(dalej zwana SIWZ) 
 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

 
„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 09-402 Płock ul. A. Gradowskiego 11 zwana dalej Zamawiającym 
zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia komunikacyjne 
floty pojazdów Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym udzielania zamówień 
na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” 
Sp. z o.o.,  przyjętym Uchwałą Zarządu nr 12/1975/Z/2016 z dnia 25.01.2016r. obowiązującym od 
dnia 25.01.2016r. (zwany dalej: Regulaminem Wewnętrznym) dostępnym na stronie: 
www.wodociagi.pl 
 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY  

1.1. Pełna nazwa: „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 

1.2. Dokładny adres siedziby: 

09-402 Płock ul. Harc. A. Gradowskiego 11 

1.3. Telefon: (24) 3644200 

1.4. Numer NIP – PL 774-23-69-968 

1.5. KRS - 0000040316 

1.6. Numer Regon – 610409926 

1.7. Strona internetowa - www.wodociagi.pl 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Spółki 
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w poniższym zakresie: 

Ubezpieczenia komunikacyjne:  
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

w związku z ruchem pojazdów, 
b) Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń autocasco, 
c) Ubezpieczenie kierowców i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków 

w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, 
d) Ubezpieczenie assistance. 

 
2.2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem 

brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. EIB S.A. działa jako 
broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 
grudnia 1994 r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
z dnia 23 czerwca 1997 r. 

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.  
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3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA(OKRES TRWANIA ZAMÓWIENIA) 

3.1. Termin wykonania zamówienia, przez który rozumie się okres ubezpieczenia - od  
1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku z podziałem na trzy roczne okresy 
rozliczeniowe:  

I       Od  1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, 

II     Od  1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, 

III   Od  1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 

 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

4.1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego, dotyczące: 

4.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn. 

są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych 
w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku 
wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) 
oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, 

4.1.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.  

posiadają odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia 
określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie RP 
oznacza, że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130) co najmniej w zakresie 
tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 1, 3, 
10 i 18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej), 

4.1.3. posiadają wiedzę i doświadczenie, 

4.1.4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, 

4.1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4.1.6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 

4.2. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia.  

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4.3. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie:  

4.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia.  
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W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do 
reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

 

5. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie par. 8 ust. 7 i 8 Regulaminu 
Wewnętrznego. 
 

6. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – WYKAZ 
WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW 

6.1. Wykonawca powinien wykazać spełnianie warunku dotyczącego: 

6.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. 
powinien wykazać, że: 

(a) prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1130) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem 
niniejszego zamówienia tj: 
 co najmniej w grupie 1, 3, 10 i 18 Działu II Załącznika do ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

6.1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tzn. powinien wykazać, że: 

(a) posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę 
organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie 
oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych,   
lub 

(b) ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na 
terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń 
komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę 
organizacyjną na terenie RP).  

Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim 
przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) 
zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. 

6.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
w odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt. 6.1.1. warunki te musi spełniać 
każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków pkt. 6.1.2. 
warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie. 

6.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany 
jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

6.3.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie par. 8 ust 
2 Regulaminu Wewnętrznego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 
SIWZ). 

6.3.2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest 
wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu 
nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym 
zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych 
przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, 
że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest 
konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy 
prawnej.  
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, 
a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, 
Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania 
Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ 
nadzoru. 

Wyjaśnienie: 

Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć 
zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego. 

Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego 
zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia 
zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do 
reprezentowania Wykonawcy. 

6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

6.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły 
„spełnia”, „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.  

 

7. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

7.1. Wymagania ogólne 

7.1.1. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę.  

7.1.2. Ofertę złożyć należy na Formularzu oferty (wzór formularza oferty stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ), bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej także 
warunkom SIWZ. 

7.1.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające 
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 
dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności 
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których 
dane pośrednio pozyskał, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz 
z ofertą oświadczenia o ich wypełnieniu. Wzór oświadczenia ujęty jest 
w Formularzu oferty. 

7.1.4. Do oferty należy załączyć Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia, 
dokument zwierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (ang. IPID)  lub 
inne wzorce umowne, które będą miały zastosowanie do poszczególnych 
ubezpieczeń. 

7.1.5. Oferta nie może zawierać postanowień odbiegających od SIWZ. 

7.1.6. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. Niniejszy wymóg nie dotyczy 
załączonych do oferty Ogólnych (Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia, IPID 
lub innych wzorców umownych. 

7.1.7. Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy należy przez to rozumieć podpisy złożone 
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym 
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
lub umocowane (pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem.  

 

7.2. Oferty częściowe 

7.2.1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
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7.3. Oferty wariantowe 

7.3.1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

7.4. Wadium 

7.4.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

7.5. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
ogólne warunki umowy, wzory umowy 

7.5.1. Wszystkie postanowienia Załącznika nr 1 do SIWZ stanowią treść umowy.  

7.5.2. W pozostałych nieregulowanych treścią umowy kwestiach zastosowanie będą 
miały proponowane przez Wykonawcę Ogólne (Szczególne) Warunki 
Ubezpieczeń. 

 

7.6. Forma oferty 

7.6.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oferta 
powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem 
ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. 

7.6.2. Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub 
połączone w jedną całość inną techniką; powyższy wymóg nie dotyczy 
załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia, 
IPID lub innych wzorców umownych. 

7.6.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

7.6.4. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób 
zabezpieczonej kopercie. 

7.6.5. Na kopercie należy umieścić następującą treść:  

”Przetarg nieograniczony – Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów 
Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

Nie otwierać przed terminem otwarcia – 02.12.2021 r. godz. 10:30” 
 

7.6.6. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

7.7. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty 

7.7.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

7.7.2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 
kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.  

7.7.3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 
Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

7.7.4. Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez 
Wykonawcę. 
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7.8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 

7.8.1. Termin i miejsce składania ofert: 

(a) Termin składania ofert: 02.12.2021 r. do godziny 10:00. 

(b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Płocku ul. H. A. Gradowskiego 
11 – Biuro Obsługi Klienta. 

7.8.2. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego. 

 

8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

W ofercie należy podać łączną cenę brutto (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie 
zamówienia uwzględniając wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację 
zamówienia oraz ceny (składki ubezpieczeniowe) cząstkowe za poszczególne ubezpieczenia lub 
ich składniki wchodzące w skład całości zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza oferty.  

 

9. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia Zamawiający kierować się 
będzie następującymi kryteriami: 

Cena (składka ubezpieczeniowa) 98% 

Warunki ubezpieczenia 2% 

 RAZEM 100% 

 

9.2. Punktacja ofert w ramach zamówienia – sposób wyliczenia sumarycznej liczby 
przyznanych punktów. 

 

9.2.1. Cena (składka ubezpieczeniowa) 

Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg 
poniższego wzoru: 

Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 98%   

Pc - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

Cn - najniższa zaoferowana cena  

Co - cena rozpatrywanej oferty 

 

9.2.2. Warunki Ubezpieczenia 

Oferty będą oceniane z uwzględnieniem poniższych kryteriów punktowych 
zależnych od akceptacji przez Wykonawcę klauzuli fakultatywnej. 

FAKULTATYWNA KLAUZULA POJAZDU ZASTĘPCZEGO DO UBEZPIECZENIA OC 

W odniesieniu do pojazdów osobowych ubezpieczenie OC zostaje rozszerzone o 
organizację oraz pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów wynajmu pojazdu 
zastępczego sklasyfikowanego w tym samym segmencie pojazdów, na okres 
naprawy pojazdu Ubezpieczającego po szkodzie objętej ubezpieczeniem OC, 
której sprawcą był Ubezpieczony, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni licząc od 
dnia zajścia wypadku/kolizji. 

100 pkt 

 

Ogólna wartość punktowa uwzględniać będzie punkty za akceptację klauzuli 
fakultatywnej i obliczana będzie wg wzoru: 
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Pw = Wo x 2% 

Pw – liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia 

Wo – punkty przyznane za kryterium warunki ubezpieczenia 

 

9.2.3. Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie 

Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie wyliczona będzie wg 
następującego wzoru: 

P = Pc + Pw 

 

9.2.4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium „cena” 
i kryterium „warunki ubezpieczenia”. 

 

10. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

10.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom 
określonym w Regulaminie Wewnętrznym Zamawiającego, Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i określonych w SIWZ. 

10.2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia.  

10.3. Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych  
w niniejszej SIWZ. 

 

11. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

 

12. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

12.1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej 
w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie 
postępowania wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na 
wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień 
umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian 
istotnych. 

12.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości tej zmiany, w tym 
w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia, 
w przypadku: 

12.2.1. sytuacji, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy 
ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, 
z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia 
możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, 

12.2.2. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającej wpływ na świadczenie 
usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania dostosowującej 
warunki umowy ubezpieczenia do zmian w przepisach prawa, 

12.2.3. zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wiążącej się 
z koniecznością dostosowania do niej umowy ubezpieczenia, 

12.2.4. doubezpieczenia, podwyższenia lub obniżenia pod/limitów w okresie 
ubezpieczenia, rozszerzenia lub zawężenia zakresu ubezpieczenia lub zmianę 
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innych elementów umowy oraz rozliczenia i aktualizacji składek 
ubezpieczeniowych (w tym rat składek) z nią związanych, które to sytuacje 
nie stanowią realizacji postanowień umowy ubezpieczenia – w przypadku 
zidentyfikowania i uzasadnienia przez Zamawiającego potrzeby dokonania 
takiej zmiany, 

12.2.5. sytuacji, w której Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma 
zastąpić nowy Wykonawca, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, niż przewidziane przez 
Zamawiającego w SIWZ. 

12.3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

12.4. Wszystkie przypadki, określone w pkt 12.2., stanowią katalog istotnych zmian, 
na których dokonanie w umowie Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 

12.5. W sytuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdą następujące zmiany: 

12.5.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

12.5.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

12.5.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne; 

12.5.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. z 2020, poz. 1342 t. j.); 

które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie należne 
wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. 
Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej 
podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty 
wykonania przez niego zamówienia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany 
mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje zmiana 
postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
13. ODWOŁANIA 

13.1. Wykonawca może złożyć odwołanie dotyczące wyniku przetargu do Zarządu Spółki 
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

13.2. Odwołanie Wykonawca może wnieść w ciągu 5 dni od dnia otrzymania przez    
Wykonawcę informacji o wyniku postępowania. Odwołanie powinno wskazywać czynność 
lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z Regulaminem, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

13.3. Odwołanie rozpatrywane jest przez Kierownika Zamawiającego „Wodociągi Płockie” Sp. z 
o.o. w terminie 5 dni. 

13.4. Wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej, a od podjętej 
decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie. 

 

14. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI 

14.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną za wyjątkiem oświadczeń 
i dokumentów określonych w pkt 6.3. SIWZ oraz oferty, dla których zastrzeżona jest 
forma pisemna. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi 
ten fakt zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało 
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pisemnie. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub 
pisemnie, zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przekazującej dokument lub 
informacje, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W celu przygotowania 
oferty Zamawiający dostarczy Wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji. 

14.2. W każdym przypadku dopuszczalna jest forma pisemna porozumiewania się pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 

14.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, 
chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej 
niż 4 dni przed terminem składania ofert. 

14.4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym  przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeśli specyfikacja 
jest udostępniona na stronie internetowej – zamieszcza ja także na stronie internetowej, 
bez ujawniania źródła zapytania. 

14.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę treści SIWZ przekazuje się niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej – 
zamieszcza się ją także na stronie, bez ujawniania źródła zapytania. 

14.6. Postępowanie i realizacja umowy odbywać się będzie w języku polskim. 

14.7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 

Daria Wojniusz Arleta Stanisławska 
EIB SA EIB SA 

Daria.Wojniusz@eib.com.pl Arleta. Stanislawska@eib.com.pl 
tel. (56) 66 93 443 tel. (56) 66 93 428 
kom. 782 060 408 kom. 697 030 428 

  
Paweł Opasiński 

“Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  
popasinski@wodociagi.pl 

tel. (24) 364 42 09 
kom. 660 44 83 15 

 

 
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w przetargu przez 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

16. ZAŁĄCZNIKI: 

16.1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Istotne postanowienia umowy 
generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych floty pojazdów „Wodociągów Płockich” Sp. z 
o.o. wraz z załącznikiem nr 1, 2 i 3; 

16.2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty; 

16.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

16.4. Załącznik nr 4 – Wykaz pojazdów; 

16.5. Załącznik nr 5 – Zestawienie Szkodowości. 

16.6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna  

 


