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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Opocznie 

ul. Krótka 1, 26 – 300 Opoczno, woj. Łódzkie, Polska. 
NIP: 7680003862 
REGON: 590028079 
Wpisana jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- 
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000110297, kapitał 
zakładowy 47 318 500,00 PLN 
tel.: 44 / 754 76 11 
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego (e-mail): przetargi@pgk.opoczno.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego:  https://pgkopoczno.pl/ 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres skrzynki 
epuap:  /PgkOpoczno/SkrytkaESP  
 
W procedurze zawarcia i wykonania umowy na usługę pn.: „Ubezpieczenia komunikacyjne 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Opocznie” uczestniczyć będzie broker ubezpieczeniowy: 

 

EKO BROKER Sp. z o. o. 

00-105 Warszawa 

ul. Twarda 18 

Tel. +48 222 111 657 

email: biuro@ekobroker.com 

Nr zezwolenia KNF 2226/16 

1.2 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi  

art. 275 pkt 1 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".  

1.3 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

1.4 Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w 

art. 3 ustawy Pzp. 

1.5 Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają 

następujące znaczenie: 

a) „ustawa" - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 



Specyfikacja Warunków Zamówienia pn.: 
„Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie” 
Nr sprawy 06/2022  

 
 

Strona 3 z 23 
 

b) „SWZ" - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

c) „Zamówienie" lub „przedmiot zamówienia” - zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

opisany w Rozdziale 2 niniejszej SWZ, 

d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SWZ, 

e) „Zamawiający" – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Opocznie 

f) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się 

o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

g) „Instrukcja użytkownika” – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna   na stronie:   

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf zawierająca 

wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis 

sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu.  Wykonawca 

zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych 

dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w 

szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w 

Instrukcji użytkownika i SWZ. 

1.5. SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą publikowane na stronie internetowej  [URL]:   

       https://pgkopoczno.pl/    

1.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

1.7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

1.8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

1.9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp .  

1.10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

1.11 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

1.12. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

Rozdział 2  
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Opocznie w zakresie: 
Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(OC) 
Ubezpieczenia Auto Casco pojazdów mechanicznych (AC/KR) – w ruchu i na postoju (AC) oraz 
kradzież (KR) 
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 
 
2.1.1 Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 „Opis przedmiotu 

zamówienia”, który stanowi integralną część niniejszego SWZ. 

2.1.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

66510000-8 – Usługi ubezpieczeniowe (przedmiot główny) 

66516100-1 – Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności 

cywilnej 

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

2.2 Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z 

wystawieniem polisy/s ubezpieczeniowej/ych do zamówienia. 

2.3 Szczegółowe wymogi w zakresie zatrudnienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące 

złącznik nr 4 do SWZ. 

2.4 Zamawiający wymaga, aby Zamawiający nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy 

działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej 

składki, zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.). 

2.5.Zamawiający we wzorze umowy określa dodatkowe wymagania dotyczące zatrudnienia, o których 

mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

2.6 Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 

20.06.2022-19.06.2024 
 
Okres  24 miesięcy  podzielony na dwa 12-miesięczne okresy rozliczeniowe/polisowe 
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Terminy płatności składek zostaną uzgodnione z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia 

przy wystawieniu polis. 

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art.112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

4.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

        Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie  

4.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż posiada 

zezwolenie właściwego organu na  prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej,  w myśl  ustawy z dnia 11  września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem 

zamówienia; 

4.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie. 

4.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.  

4.3. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 Pzp; 

2)  w art. 109 ust 1 pkt 1,4 tj. 

a)   który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności 

b)   w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
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zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 

835) tj.: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r. 

o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

4) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

4.4.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4.5.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

Rozdział 5 

WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 
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5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z 

ofertą następujące oświadczenia: 

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym  

w Załączniku Nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 2 i 3 do SWZ. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie zezwolenia  właściwego organu na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w myśl ustawy z 

dnia 11.09.2015 r. o działalności  ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie 

ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia  o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu stanowi Załącznik  nr 2 do SWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

5.2 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:  

5.2.1.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,  o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ. 

c) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 273 ust. 2 Pzp  w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w 

art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

5.3.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 5.1.1. lub 5.2.1 

SWZ, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 
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5.4.Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył 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. 

5.5.W zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych lub niniejszą SWZ do 

oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1.Zamawiający nie wymaga wadium. 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

7.2.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 

tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. 

7.5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
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dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług.  

7.6. Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej  ani sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych 

do realizacji zamówienia. 

7.7. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

7.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7.9. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ. 

7.10. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7.12. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to składa się, 

pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej 

za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o 

których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych 

wraz z ofertą. 

7.13. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 

być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 

ust. 2. ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1913) zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu  i zbiorze ich elementów 
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nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 

łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony  do korzystania z informacji lub rozporządzania 

nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były przekazane w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

 

 

7.16. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do 

SWZ oraz załącznik 1a. 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1. SWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 

do SWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik, 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: - zakres 

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez Wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą.  

7.17 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:  

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

7.18 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP  
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

7.19  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania 
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ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich 

wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się 

z ww. Instrukcją użytkowania i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając 

się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z 

systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu 

miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z 

dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET 

Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do 

wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, 

formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z 
kodowaniem UTF-8, 

 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

 integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego 
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest 
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 
zawarta informacja o dacie doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, 

 Mozilla Firefox od wersji 15, 

 Google Chrome od wersji 20. 

7.20  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

 formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza  

 do komunikacji” wynosi 150 MB. Wykonawca winien zwracać uwagę na rozmiar pliku przed 

podpisaniem i zaszyfrowaniem. 

7.21  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,     

  oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych  

  informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7.22 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik nr  8 do 

SWZ.  

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań  
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na  miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej  

z zakładki Postępowania.  

7.23 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                           

z Instrukcją korzystania z miniportal.uzp.gov.pl, w szczególności za sytuację,                                

gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert    (np. 

złożenie oferty w zakładce „formularz do komunikacji”). 

7.24 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

7.25  Do oferty należy dołączyć wymagane w SWZ załączniki w formie elektronicznej lub  postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego 

pliku archiwum (ZIP). 

7.26 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7.27 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie  za 

pośrednictwem miniPortalu na adres skrzynki epuap: /PgkOpoczno/SkrytkaESP do dnia               

23.05.2022 r. do godziny 10.00 

8.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r. o godzinie 11.00  w Przedsiębiorstwie Gospodarki  

Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie.   

8.3. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 

8.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. 

8.5.Otwarcie ofert nie jest jawne.  

8.6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
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postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8.7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach oraz siedzibach Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

       Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia 21.06.2022r. 

9.2. W przypadku, wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1 . Wykonawca określając cenę oferty, uwzględnia w niej wszystkie koszty wykonania Zamówienia 

w tym wynagrodzenie brokera. 

10.2 . Ceną ofertową jest wysokość składki ubezpieczeniowej.  

10.3 . Cena oferty wyrażona jest w polskich złotych (PLN).  

10.4 . Cenę należy określać do dwóch miejsc po przecinku. 

10.5 . Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. 

 

Rozdział 11  

BADANIE OFERT 

11.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń. 

11.2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 
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zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od Wykonawcy 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych 

części składowych. 

11.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

11.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez Wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

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

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

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

9) została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 

10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

11) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 223 ust. 2 pkt 3; 

12) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

13) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 

ofertą; 
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14) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych 

przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia; 

15) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

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

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

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

cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

- Cena ofertowa brutto - 60 % 
- Warunek dodatkowy - fakultatywny – 35% 
- Warunek dodatkowy - serwisu posprzedażowego – 5% 
 
12.2. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  

i pozostałych kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

              C min. 

C = ------------------ x 60 

               C bad. 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium II – warunek dodatkowy fakultatywny 

Ocena punktowa = suma punktów za warunki fakultatywne  
Nazwa warunku TAK/NIE1 Liczba 

punktów 

Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej. TAK/NIE 2 

Klauzula braku uprawnień do kierowania pojazdem. TAK/NIE 3 

Klauzula braku ważnego badania technicznego.  TAK/NIE 2 

Klauzula funduszu prewencyjnego. TAK/NIE 4 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Klauzula ochrony w przypadku kierowania pojazdem z 
zastosowaniem środków niedozwolonych/zabronionych. 

TAK/NIE 3 

Klauzula odnosząca się do kluczyków i dokumentów 
pozostawionych w pojeździe. 

TAK/NIE 2 

Klauzula odpowiedzialności w przypadku złamania przepisów 
Prawa o ruchu drogowym. 

TAK/NIE 3 

Klauzula odpowiedzialności za szkody spowodowane przez 
przewożony w pojeździe ładunek lub bagaż.  

TAK/NIE 1 

Klauzula otwarcia pokrywy silnika. TAK/NIE 2 

Klauzula pokrycia szkód spowodowanych wstrząsami na 
nierównościach dróg. 

TAK/NIE 2 

Klauzula szkód w ogumieniu. TAK/NIE 1 

Klauzula terminu zatwierdzenia kosztorysu naprawy. TAK/NIE 1 

Klauzula uproszczonej procedury likwidacji szkód.  TAK/NIE 2 

Klauzula utraty kluczy  TAK/NIE 2 

Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej TAK/NIE 2 

Warunek dodatkowy - podwyższenie sumy ubezpieczenia w 
ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków do 
wysokości  15.000 PLN/1 os. 

TAK/NIE 3 

 

Kryterium III - warunek dodatkowy serwis posprzedażowy 

Ocena punktowa = suma punktów za warunki serwisu posprzedażowego  
 

Nazwa warunku TAK/NIE2 Liczba punktów 

Klauzula dedykowanego likwidatora. TAK/NIE
  

2 

Klauzula terminu oględzin. TAK/NIE
  

3 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 100 pkt. 

 

W przypadku niezaakceptowania warunków dodatkowych Wykonawca otrzyma 0 punktów.   

Następnie punkty za warunek dodatkowy – fakultatywny oraz serwisu posprzedażowego 
zostaną zsumowane dla poszczególnych Wykonawców. Wykonawca może uzyskać w ramach 

 
2 Niepotrzebne skreślić 
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powyższego kryterium maksymalnie 40 pkt tj.: 

35 pkt.  warunek dodatkowy- fakultatywny,  

5 pkt. warunek dodatkowy-serwisu posprzedażowego. 

W przypadku zmian w treści warunku dodatkowego, odbiegających na niekorzyść od treści 
klauzul/warunków szczególnych zawartych w SWZ, za zmienioną treść klauzuli/warunku 
przyznanych będzie „0” punktów.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy ani opcji TAK ani opcji NIE w tabeli warunków 
dodatkowych zawartej w SWZ we wzorze formularza ofertowego - Zamawiający uzna, że 
dany warunek nie został zaakceptowany przez Wykonawcę.  

Następnie dla poszczególnych ofert nastąpi sumowanie punktów według wzoru:  

Ck= Cena (C) + suma punktów  warunku dodatkowego fakultatywnego+ suma punktów 
warunku dodatkowego serwisu posprzedażowego 

 Ck= cena końcowa 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona                        
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

13.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 308 

ust.2.ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 
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Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,  

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, 

cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

14.3  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

14.4  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt.14.3. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

14.5  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 16  

POSTANOWIENIA UMOWY 

16.1 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią    załącznik Nr 

4 do SWZ. 

16.2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem    

     zawartym w ofercie. 

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści      

    wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we  
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           Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ. 

16.4 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy  

     pisemnej. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SWZ 

17.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści 

SWZ. 

17.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert 

podlegających negocjacjom. 

17.3.Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 

składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 

odpowiednio ofert. 

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

w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert. 

17.5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 17.3, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ. 

17.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach. 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

18.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a Wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 
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komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

18.2 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.3 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

elektroniczną. 

18.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Pani Alina Turlińska – Zapała  - w sprawach dotyczących postępowania przetargowego,  

Pan Andrzej Zalega – w sprawach dotyczących Opisu przedmiotu zamówienia 

e-mail: przetargi@pgk.opoczno.pl ; tel: 44 / 454 76 11. 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

19.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy prawo zamówień publicznych przysługują 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia raz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców.  

19.3 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 

odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

19.4 Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 202 r. poz. 896), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

19.5 Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 

19.6 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19.7.Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
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19.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

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

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.20.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1805) o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

19.21.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

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

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 896), jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

19.23.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia   

 

Rozdział 20  

RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie” prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji; 

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 póź.zm.) dalej „ustawa Pzp”;   
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3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1. ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,  

o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO;   

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

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

7) Wykonawcy nie przysługuje: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Rozdział 21 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, wraz z załącznikiem 1a 

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik Nr 4 – Istotne postanowienia umowy  

Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia   

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej  

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o aktualności oświadczenia z tytułu art. 273 ust.2.  
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Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu 

 

 

 

 

 

 

 

 


