
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Grupy Zakupowej Gmin Pleśna,
Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pleśna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plesna 240

1.5.2.) Miejscowość: Pleśna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-171

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146292836

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@plesna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Grupy Zakupowej Gmin Pleśna,
Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d9f1984-51b0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00291081/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30 09:21
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 5. Informacja o sposobie
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
5.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu
poniższych środków komunikacji elektronicznej: 
5.1.1. ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal - bezpośrednio, lub 
5.1.2. za pośrednictwem: miniPortal:https://miniportal.uzp.gov.pl/,
5.1.3. poczta elektroniczna ( za wyjątkiem złożenia oferty oraz dokumentów razem z nią składanych,
których nie można składać za pomocą pocztyelektronicznej).
5.2. W przypadku ePUAP(bezpośrednio lub za pośrednictwem miniPortalu) komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego „Formularza do komunikacji” udostępnionego w ePUAP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.4.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452).
5.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem formularza do komunikacji wynosi 150 MB.W przypadku komunikacji
za pośrednictwem ePUAP, za datę przekazania zawiadomień, dokumentów 
i oświadczeń elektronicznych, lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
naePUAP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
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3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
zdnia27kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanych
osobowychiwsprawieswobodnegoprzepływutakichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE
(ogólnerozporządzenieoochroniedanych)(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1),dalej„RODO”,
Zamawiający informuje,że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pleśna reprezentowana przez Wójta
Gminy z siedzibą w Pleśnej (33-171), Pleśna 240. Kontakt do Administratora:e-mail:iod@plesna.pltel.
14 629 28 35;
2. KontaktdoInspektoraOchronyDanychOsobowych–e-mail:iod@plesna.pltel. 14 629 28 35 lub kontakt
osobisty w Urzędzie Gminy w Pleśnej, Pleśna 240, 33-171 Pleśna
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia2004r.–
Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.z2018r.poz.1986,zpóźn.zm.),dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Panadaneosobowebędąprzechowywane,zgodniezart.97ust.1ustawyPzp,przezokres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jestwymogiemustawowymokreślonymwprzepisachustawyPzp,związanymzudziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;
8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych;
9. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących ;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danychosobowych ;
 na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;
 napodstawieart.21RODOprawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych,gdyż
podstawąprawnąprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychjestart.6ust.1lit.cRODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IKOŚ.271.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
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4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I – ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Grupy Zakupowej Gmin
Pleśna, Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności i posiadanego
mienia; 
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi;
3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
5. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace społecznie
użyteczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: CZĘŚĆ I – ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Grupy
Zakupowej Gmin Pleśna, Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa

W kryterium Cena [ P ] oferty będą oceniane na podstawie poniższego wzoru:

Pi = Cmin/ Ci * 100 * 60%

Pi – liczba punktów w kryterium cena [P] przyznanych ofercie rozpatrywanej;
Cmin – najniższa zaoferowana cena 
Ci – cena badanej oferty.

W kryterium Serwis Posprzedażny[ SP ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze
przyznawane za akceptację klauzul tj. :
SPi = Si / Smax * 100 * 20%

SPi – liczba punktów w kryterium serwis posprzedażny [SP] przyznanych ofercie rozpatrywanej; 
Smax – oferta z najwyższą liczbą punktów pomocniczych przyznanych za akceptację klauzul 
w kryterium Serwis posprzedażny
Si – liczba punktów pomocniczych przyznanych za akceptację klauzul w kryterium Serwis
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posprzedażny badanej oferty w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację lub jej brak
poniższych klauzul tj.:

a) Akceptacja klauzuli dedykowanego likwidatora – 4 punkty 
b) Brak akceptacji klauzuli dedykowanego likwidatora – 0 punktów
c) Akceptacja klauzuli funduszu prewencyjnego – 4 punkty
d) Brak akceptacji klauzuli funduszu prewencyjnego – 0 punktów
e) Akceptacja klauzuli samolikwidacji szkód – 4 punkty
f) Brak akceptacji klauzuli samolikwidacji szkód – 0 punktów
g) Akceptacja klauzuli wykonania terminu oględzin – 4 punkty
h) Brak akceptacji klauzuli wykonania terminu oględzin – 0 punktów
i) Akceptacja klauzuli wypłaty zaliczki – 4 punkty
j) Brak akceptacji klauzuli wypłaty zaliczki – 0 punktów

W kryterium Klauzule fakultatywne[ Z ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze
przyznawane za akceptację dodatkowych klauzul fakultatywnych.

Zi= Li / Lmax * 100 * 20%

Zi – liczba punktów w kryterium zakres ochrony ubezpieczeniowej [Z] przyznanych ofercie
rozpatrywanej;
Li – liczba punktów pomocniczych badanej oferty;
Lmax – najwyższa liczba uzyskanych punktów pomocniczych uzyskanych w danej Części

Punkty pomocnicze będą przyznawane rozpatrywanej ofercie za akceptację dodatkowych klauzul
fakultatywnych, zgodnie z niniejszą punktacją.

Wykonawca może zdobyć łącznie 424 punkty pomocnicze w tym:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
Lp. Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej Ilość punktów 
możliwych do uzyskania
1. Klauzula 72 godzin w ubezpieczeniu OC 10
2. klauzula reprezentantów 10
3. Klauzula wibracji 10

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi:
Lp. Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej Ilość punktów 
możliwych do uzyskania
1. Klauzula 72 godzin w ubezpieczeniu OC 10
2. Klauzula franszyzy redukcyjnej OC zarządcy drogi 15
3. Klauzula reprezentantów 10
4. Klauzula wibracji 10

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:
Lp. Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej Ilość punktów 
możliwych do uzyskania
1. Klauzula franszyzy redukcyjnej powódź / deszcz nawalny 15
2. Klauzula katastrofy budowlanej 15
3. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji 5
4. Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 5
5. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 7
6. Klauzula likwidacyjna środków trwałych 5
7. Klauzula limitu odpowiedzialności za powódź/ deszcz nawalny 20
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8. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 7
9. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji A 15
10. Klauzula poszukiwania przyczyny powstania szkody 5
11. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 10
12. Klauzula rezygnacji z odtworzenia 10
13. Klauzula rzeczoznawców 5
14. Klauzula szkód elektrycznych 15
15. Klauzula terroryzmu 10
16. Klauzula transportowa 5
17. Klauzula usunięcia substancji drażniących 7
18. Klauzula wód gruntowych 15
19. Klauzula zalaniowa 10

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
Lp. Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej Ilość punktów 
możliwych do uzyskani

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej 
1. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium cena[ P ] oferty będą oceniane na podstawie poniższego
wzoru:

P i = C min / Ci * 100 * 60%

Pi – liczba punktów w kryterium cena [ P ] przyznanych ofercie rozpatrywanej;
Cmin – najniższa cena zaoferowana w danej Części;
Ci – cena badanej oferty.

W kryterium Serwis Posprzedażny[ SP ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze
przyznawane za akceptację klauzul tj. :

SPi = Si / Smax * 100 *20%

SPi – liczba punktów w kryterium serwis posprzedażny [SP] przyznanych ofercie rozpatrywanej; 
Smax – oferta z najwyższą liczbą punktów pomocniczych przyznanych za akceptację klauzul 
w kryterium Serwisposprzedażny
Si – liczba punktów pomocniczych przyznanych za akceptację klauzul w kryterium Serwis
posprzedażny badanej oferty w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację lub jej brak
poniższych klauzul tj.:

a) Akceptacja klauzuli dedykowanego likwidatora – 4 punkty 
b) Brak akceptacji klauzuli dedykowanego likwidatora – 0 punktów
c) Akceptacja klauzuli funduszu prewencyjnego – 4 punkty
d) Brak akceptacji klauzuli funduszu prewencyjnego – 0 punktów
e) Akceptacja klauzuli samolikwidacji szkód – 4 punkty
f) Brak akceptacji klauzuli samolikwidacji szkód – 0 punktów
g) Akceptacja klauzuli wykonania terminu oględzin – 4 punkty
h) Brak akceptacji klauzuli wykonania terminu oględzin – 0 punktów
i) Akceptacja klauzuli wypłaty zaliczki – 4 punkty
j) Brak akceptacji klauzuli wypłaty zaliczki – 0 punktów

W kryterium klauzule fakultatywne[ Z ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze
przyznawane za akceptację dodatkowych klauzul fakultatywnych.

Z i = L i / L max * 100 * 20%

Zi – liczba punktów w kryterium zakres ochrony ubezpieczeniowej [Z] przyznanych ofercie
rozpatrywanej;
Li – liczba punktów pomocniczych badanej oferty;
Lmax – najwyższa liczba punktów pomocniczych uzyskanych w danej Części.

Punkty pomocnicze będą przyznawane rozpatrywanej ofercie za akceptację dodatkowych klauzul
fakultatywnych, zgodnie z niniejszą punktacją.
Wykonawca może zdobyć łącznie 72punktów pomocniczych w tym:

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej :
Lp. Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej Ilość punktów 
możliwych do uzyskania
1. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 7
2. Klauzula ochrony w wyniku trzęsienia ziemi dla instalacji fotowoltaicznej 15
3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji - Leeway A 10
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4. Klauzula szkód mechanicznych 20
5. Klauzula terroryzmu 10
6. Klauzula udziału własnego dla farmy fotowoltaicznej 10

Łączna ilość punktów przyznanych Wykonawcy w Części II – ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej
E i = Pi + SPi + Z i
E i – łączna ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w Części II – ubezpieczenie instalacji
fotowoltaicznej

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów Eizostanie uznana za najkorzystniejszą w
Części II. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III– ubezpieczenie statków powietrznych
1. Ubezpieczenie obowiązkowe OC osób eksploatujących statki powietrzne
2. Ubezpieczenie dobrowolne ( nadwyżkowe ) OC osób eksploatujących statki powietrzne
3. Ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń ( aerocasco )

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Część III – ubezpieczenie statków powietrznych

W kryterium cena[ P ] oferty będą oceniane na podstawie poniższego wzoru:

P i = C min / Ci * 100 * 60%

Pi – liczba punktów w kryterium cena [ P ] przyznanych ofercie rozpatrywanej;
Cmin – najniższa cena zaoferowana w danej Części;
Ci – cena badanej oferty.

W kryterium Serwis Posprzedażowy[ SP ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze
przyznawane za akceptację klauzul tj. :
a) Akceptacja klauzuli dedykowanego likwidatora – 4 punkty 
b) Brak akceptacji klauzuli dedykowanego likwidatora – 0 punktów
c) Akceptacja klauzuli funduszu prewencyjnego – 4 punkty
d) Brak akceptacji klauzuli funduszu prewencyjnego – 0 punktów
e) Akceptacja klauzuli samolikwidacji szkód – 4 punkty
f) Brak akceptacji klauzuli samolikwidacji szkód – 0 punktów
g) Akceptacja klauzuli wykonania terminu oględzin – 4 punkty
h) Brak akceptacji klauzuli wykonania terminu oględzin – 0 punktów
i) Akceptacja klauzuli wypłaty zaliczki – 4 punkty
j) Brak akceptacji klauzuli wypłaty zaliczki – 0 punktów

W kryterium klauzule fakultatywne[ Z ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze
przyznawane za akceptację dodatkowych klauzul fakultatywnych.

Z i = L i / L max * 100 * 20%

Zi – liczba punktów w kryterium zakres ochrony ubezpieczeniowej [Z] przyznanych ofercie
rozpatrywanej;
Li – liczba punktów pomocniczych badanej oferty;
Lmax – najwyższa liczba punktów pomocniczych uzyskanych w danej Części.

Punkty pomocnicze będą przyznawane rozpatrywanej ofercie za akceptację dodatkowych klauzul
fakultatywnych, zgodnie z niniejszą punktacją.
Wykonawca może zdobyć łącznie 20punktów pomocniczych w tym:

Ubezpieczenie statków powietrznych :
Lp. Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej Ilość przyznanych 
Punktów pomocniczych
1. Klauzula franszyzy redukcyjnej (OC nadwyżkowe statku powietrznego ) 10
2. Klauzula franszyzy redukcyjnej (aerocasco) 10

Łączna ilość punktów przyznanych Wykonawcy w Części III – ubezpieczenie statków powietrznych:
F i = Pi + SPi + Z i
F i – łączna ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w Części III – ubezpieczenie statków
powietrznych.

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów Fizostanie uznana za najkorzystniejszą w
Części III. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

19.4. Zamówienie na wykonanie zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni
wszystkie warunki i wymagania określone w SWZ i w oparciu o podane powyżej kryteria oceny
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ofertzostanieocenionajakonajkorzystniejszadlaZamawiającego,tzn.zdobędzienajwiększąilość punktów.
19.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
ofertyotakiejsamejcenielubkoszcie,ZamawiającywzywaWykonawców,którzyzłożyliteoferty, do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofertdodatkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
dla CzęściI:
Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 
1) świadczenia jednorazowe; 
2) świadczenia powtarzające się; 
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 
4) przewóz osób,
Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe
nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: 
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1) ogień; 
2) eksplozję; 
3) burzę; 
4) inne żywioły; 
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5,
6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli
przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
dla CzęściII:
Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe
nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: 
1) ogień; 
2) eksplozję; 
3) burzę; 
4) inne żywioły; 
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5,
6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli
przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
Dla Części III:
Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach
powietrznych. 
Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej 
z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności
przewoźnika.

7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
9.4.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego
rejestruwzakresieart.109ust.1pkt.4ustawy,sporządzonaniewcześniejniż3miesiące
przedjejzłożeniem,jeżeliodrębneprzepisywymagająwpisudorejestrulubewidencji dla każdej części
zamówienia;
9.4.2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią:
- Załącznika nr 5.1 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części I)
- Załącznik nr 5.2do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części II)
- Załącznik nr 5.3 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części III)
9.4.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato 
z odrębnych przepisów, Wykonawca złoży zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności
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ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11
września2015r.odziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej(t.j.Dz.U.z2021r., poz. 1130 
z późn. zm.) w następującym zakresie:
dla Części I:
Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 
1) świadczenia jednorazowe; 
2) świadczenia powtarzające się; 
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 
4) przewóz osób,
Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w
grupach 3-7, spowodowane przez: 
1) ogień; 
2) eksplozję; 
3) burzę; 
4) inne żywioły; 
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub
7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są
ujęte w grupie 8.
Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
dla Części II:
Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w
grupach 3-7, spowodowane przez: 
1) ogień; 
2) eksplozję; 
3) burzę; 
4) inne żywioły; 
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub
7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są
ujęte w grupie 8.
dla Części II:
Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych. 
Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej 
z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności
przewoźnika.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
9.4.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego
rejestruwzakresieart.109ust.1pkt.4ustawy,sporządzonaniewcześniejniż3miesiące
przedjejzłożeniem,jeżeliodrębneprzepisywymagająwpisudorejestrulubewidencji dla każdej części
zamówienia;
9.4.2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią:
- Załącznika nr 5.1 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części I)
- Załącznik nr 5.2do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części II)
- Załącznik nr 5.3 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części III)
9.4.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do
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prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato 
z odrębnych przepisów, Wykonawca złoży zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11
września2015r.odziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej(t.j.Dz.U.z2021r., poz. 1130 
z późn. zm.) w następującym zakresie:
dla Części I:
Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 
1) świadczenia jednorazowe; 
2) świadczenia powtarzające się; 
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 
4) przewóz osób,
Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w
grupach 3-7, spowodowane przez: 
1) ogień; 
2) eksplozję; 
3) burzę; 
4) inne żywioły; 
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub
7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są
ujęte w grupie 8.
Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
dla Części II:
Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w
grupach 3-7, spowodowane przez: 
1) ogień; 
2) eksplozję; 
3) burzę; 
4) inne żywioły; 
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub
7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są
ujęte w grupie 8.
dla Części II:
Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych. 
Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej 
z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności
przewoźnika.
lubgdyzezwolenieniejestwymaganenapodstawieodrębnychprzepisówzaświadczenie 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.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
9.2. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi potwierdzają spełnianie wymagań określonych
przez Zamawiającego w SWZ Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć ogólne (szczególne)
warunki wszystkich ubezpieczeń określone w przedmiocie zamówienia o udzielenie którego się
ubiega – przedmiotowe środki dowodowe. (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych). Jeżeli
Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przez Wykonawcę
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
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Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
9.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia aktualnych na dzień złożenia.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
9.4.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego
rejestruwzakresieart.109ust.1pkt.4ustawy,sporządzonaniewcześniejniż3miesiące
przedjejzłożeniem,jeżeliodrębneprzepisywymagająwpisudorejestrulubewidencji dla każdej części
zamówienia;
9.4.2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią:
- Załącznika nr 5.1 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części I)
- Załącznik nr 5.2do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części II)
- Załącznik nr 5.3 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części III)
9.4.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato 
z odrębnych przepisów, Wykonawca złoży zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11
września2015r.odziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej(t.j.Dz.U.z2021r., poz. 1130 
z późn. zm.) w następującym zakresie:
dla Części I:
Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 
1) świadczenia jednorazowe; 
2) świadczenia powtarzające się; 
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 
4) przewóz osób,
Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe
nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: 
1) ogień; 
2) eksplozję; 
3) burzę; 
4) inne żywioły; 
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5,
6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli
przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
dla Części II:
Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe
nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: 
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1) ogień; 
2) eksplozję; 
3) burzę; 
4) inne żywioły; 
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5,
6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli
przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
dla Części II:
Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach
powietrznych. 
Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej 
z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności
przewoźnika.
lubgdyzezwolenieniejestwymaganenapodstawieodrębnychprzepisówzaświadczenie właściwego
organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
11.1.
Wykonawcymogąwspólnieubiegaćsięoudzieleniezamówienia.Wtakimprzypadkuustanawiają
i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale 8.
Dodatkowo,
każdyzWykonawcówmusiposiadaćuprawnieniadoprowadzeniadziałalnościubezpieczeniowej, o
której mowa w pkt 7.2.2. – Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zakres tych uprawnień
łącznie obejmował przedmiot zamówienia, na który zostanie złożona oferta przez tych
Wykonawców.Wykonawcywspólnieubiegającysięoudzieleniezamówieniadołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, 
o których mowa w pkt 9.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy
w sprawie zamówienia, do żądania umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
11.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg
złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. – 9.2 dotyczy każdego z Wykonawców.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00291081/01 z dnia 2021-11-30

2021-11-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi



6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
23.1. W załączeniu do niniejszej Specyfikacji - Załączniki nr 7.1, 7.2, 7.3 - znajdują się wzory
postanowień umów wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej Specyfikacji.
23.2. Umowy tej treści zostaną podpisane z wybranymi w drodze postępowania Wykonawcami.
23.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści umowy (dotyczy wszystkich Części) w
zakresie wskazanym we wzorze umowy dla poszczególnych Części t. j.:
23.3.1. Załącznik nr 7.1 (dotyczy Części I)
23.3.2. Załącznik nr 7.2 (dotyczy Części II)
23.3.3. Załącznik nr 7.3 (dotyczy Części III)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 18.2. Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy ePUAP i
w związku zpowyższymWykonawcamusiposiadaćkontonaePUAP.Wykonawcaposiadającykonto na
ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” (znajdującego
się w: Katalog spraw, Inne sprawy urzędowe, Zamówienia publiczne). Ofertę należy złożyć w/w
formularzem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: IKOŚ.271.12.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 3
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: CZĘŚĆ I – ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Grupy Zakupowej Gmin Pleśna, Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa  W kryterium Cena [ P ] oferty będą oceniane na podstawie poniższego wzoru:  Pi = Cmin/ Ci * 100 * 60%  Pi – liczba punktów w kryterium cena [P] przyznanych ofercie rozpatrywanej; Cmin – najniższa zaoferowana cena  Ci – cena badanej oferty.  W kryterium Serwis Posprzedażny[ SP ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację klauzul tj. : SPi = Si / Smax * 100 * 20%  SPi – liczba punktów w kryterium serwis posprzedażny [SP] przyznanych ofercie rozpatrywanej;  Smax – oferta z najwyższą liczbą punktów pomocniczych przyznanych za akceptację klauzul  w kryterium Serwis posprzedażny Si – liczba punktów pomocniczych przyznanych za akceptację klauzul w kryterium Serwis posprzedażny badanej oferty w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację lub jej brak poniższych klauzul tj.:  a)	Akceptacja klauzuli dedykowanego likwidatora – 4 punkty  b)	Brak akceptacji klauzuli dedykowanego likwidatora – 0 punktów c)	Akceptacja klauzuli funduszu prewencyjnego – 4 punkty d)	Brak akceptacji klauzuli funduszu prewencyjnego – 0 punktów e)	Akceptacja klauzuli samolikwidacji szkód – 4 punkty f)	Brak akceptacji klauzuli samolikwidacji szkód – 0 punktów g)	Akceptacja klauzuli wykonania terminu oględzin – 4 punkty h)	Brak akceptacji klauzuli wykonania terminu oględzin – 0 punktów i)	Akceptacja klauzuli wypłaty zaliczki – 4 punkty j)	Brak akceptacji klauzuli wypłaty zaliczki – 0 punktów  W kryterium Klauzule fakultatywne[ Z ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację dodatkowych klauzul fakultatywnych.  Zi= Li / Lmax * 100 * 20%  Zi – liczba punktów w kryterium zakres ochrony ubezpieczeniowej [Z] przyznanych ofercie rozpatrywanej; Li – liczba punktów pomocniczych badanej oferty; Lmax – najwyższa liczba uzyskanych punktów pomocniczych uzyskanych w danej Części  Punkty pomocnicze będą przyznawane rozpatrywanej ofercie za akceptację dodatkowych klauzul fakultatywnych, zgodnie z niniejszą punktacją.  Wykonawca może zdobyć łącznie 424 punkty pomocnicze w tym:  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Lp.	Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej	Ilość punktów  możliwych do uzyskania 1.	 Klauzula 72 godzin w ubezpieczeniu OC	10 2.	 klauzula reprezentantów	10 3.	 Klauzula wibracji	10  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi: Lp.	Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej	Ilość punktów  możliwych do uzyskania 1.	 Klauzula 72 godzin w ubezpieczeniu OC	10 2.	 Klauzula franszyzy redukcyjnej OC zarządcy drogi	15 3.	 Klauzula reprezentantów	10 4.	 Klauzula wibracji	10     Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Lp.	Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej	Ilość punktów  możliwych do uzyskania 1.	 Klauzula franszyzy redukcyjnej powódź / deszcz nawalny	15 2.	 Klauzula katastrofy budowlanej	15 3.	 Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji	5 4.	 Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie	5 5.	 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 7 6.	 Klauzula likwidacyjna środków trwałych	5 7.	 Klauzula limitu odpowiedzialności za powódź/ deszcz nawalny	20 8.	 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie	7 9.	 Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji A	15 10.	 Klauzula poszukiwania przyczyny powstania szkody	5 11.	 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia	10 12.	 Klauzula rezygnacji z odtworzenia	10 13.	 Klauzula rzeczoznawców	5 14.	 Klauzula szkód elektrycznych	15 15.	 Klauzula terroryzmu	10 16.	 Klauzula transportowa	5 17.	 Klauzula usunięcia substancji drażniących 7 18.	 Klauzula wód gruntowych	15 19.	 Klauzula zalaniowa	10  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: Lp.	Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej	Ilość punktów  możliwych do uzyskani
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium cena[ P ] oferty będą oceniane na podstawie poniższego wzoru:  P i = C min / Ci * 100 * 60%  Pi – liczba punktów w kryterium cena [ P ] przyznanych ofercie rozpatrywanej; Cmin – najniższa cena zaoferowana w danej Części; Ci – cena badanej oferty.  W kryterium Serwis Posprzedażny[ SP ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację klauzul tj. :  SPi = Si / Smax * 100 *20%  SPi – liczba punktów w kryterium serwis posprzedażny [SP] przyznanych ofercie rozpatrywanej;  Smax – oferta z najwyższą liczbą punktów pomocniczych przyznanych za akceptację klauzul  w kryterium Serwisposprzedażny Si – liczba punktów pomocniczych przyznanych za akceptację klauzul w kryterium Serwis posprzedażny badanej oferty w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację lub jej brak poniższych klauzul tj.:  a)	Akceptacja klauzuli dedykowanego likwidatora – 4 punkty  b)	Brak akceptacji klauzuli dedykowanego likwidatora – 0 punktów c)	Akceptacja klauzuli funduszu prewencyjnego – 4 punkty d)	Brak akceptacji klauzuli funduszu prewencyjnego – 0 punktów e)	Akceptacja klauzuli samolikwidacji szkód – 4 punkty f)	Brak akceptacji klauzuli samolikwidacji szkód – 0 punktów g)	Akceptacja klauzuli wykonania terminu oględzin – 4 punkty h)	Brak akceptacji klauzuli wykonania terminu oględzin – 0 punktów i)	Akceptacja klauzuli wypłaty zaliczki – 4 punkty j)	Brak akceptacji klauzuli wypłaty zaliczki – 0 punktów  W kryterium klauzule fakultatywne[ Z ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację dodatkowych klauzul fakultatywnych.  Z i = L i / L max * 100 * 20%  Zi – liczba punktów w kryterium zakres ochrony ubezpieczeniowej [Z] przyznanych ofercie rozpatrywanej; Li – liczba punktów pomocniczych badanej oferty; Lmax – najwyższa liczba punktów pomocniczych uzyskanych w danej Części.  Punkty pomocnicze będą przyznawane rozpatrywanej ofercie za akceptację dodatkowych klauzul fakultatywnych, zgodnie z niniejszą punktacją. Wykonawca może zdobyć łącznie 72punktów pomocniczych w tym:  Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej : Lp.	Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej	Ilość punktów  możliwych do uzyskania 1.	 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie	7 2.	 Klauzula ochrony w wyniku trzęsienia ziemi dla instalacji fotowoltaicznej	15 3.	 Klauzula ograniczenia zasady proporcji - Leeway A	10 4.	 Klauzula szkód mechanicznych	20 5.	 Klauzula terroryzmu	10 6.	 Klauzula udziału własnego dla farmy fotowoltaicznej	10  Łączna ilość punktów przyznanych Wykonawcy w Części II – ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej E i = Pi + SPi + Z i E i – łączna ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w Części II – ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej  Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów Eizostanie uznana za najkorzystniejszą w Części II. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Część III – ubezpieczenie statków powietrznych  W kryterium cena[ P ] oferty będą oceniane na podstawie poniższego wzoru:  P i = C min / Ci * 100 * 60%  Pi – liczba punktów w kryterium cena [ P ] przyznanych ofercie rozpatrywanej; Cmin – najniższa cena zaoferowana w danej Części; Ci – cena badanej oferty.  W kryterium Serwis Posprzedażowy[ SP ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację klauzul tj. : a)	Akceptacja klauzuli dedykowanego likwidatora – 4 punkty  b)	Brak akceptacji klauzuli dedykowanego likwidatora – 0 punktów c)	Akceptacja klauzuli funduszu prewencyjnego – 4 punkty d)	Brak akceptacji klauzuli funduszu prewencyjnego – 0 punktów e)	Akceptacja klauzuli samolikwidacji szkód – 4 punkty f)	Brak akceptacji klauzuli samolikwidacji szkód – 0 punktów g)	Akceptacja klauzuli wykonania terminu oględzin – 4 punkty h)	Brak akceptacji klauzuli wykonania terminu oględzin – 0 punktów i)	Akceptacja klauzuli wypłaty zaliczki – 4 punkty j)	Brak akceptacji klauzuli wypłaty zaliczki – 0 punktów  W kryterium klauzule fakultatywne[ Z ] oferty będę oceniane w oparciu o punkty pomocnicze przyznawane za akceptację dodatkowych klauzul fakultatywnych.  Z i = L i / L max * 100 * 20%  Zi – liczba punktów w kryterium zakres ochrony ubezpieczeniowej [Z] przyznanych ofercie rozpatrywanej; Li – liczba punktów pomocniczych badanej oferty; Lmax – najwyższa liczba punktów pomocniczych uzyskanych w danej Części.  Punkty pomocnicze będą przyznawane rozpatrywanej ofercie za akceptację dodatkowych klauzul fakultatywnych, zgodnie z niniejszą punktacją. Wykonawca może zdobyć łącznie 20punktów pomocniczych w tym:  Ubezpieczenie statków powietrznych : Lp.	Nazwa dodatkowej klauzuli fakultatywnej	Ilość przyznanych  Punktów pomocniczych 1.	 Klauzula franszyzy redukcyjnej (OC nadwyżkowe statku powietrznego )	10 2.	 Klauzula franszyzy redukcyjnej (aerocasco)	10  Łączna ilość punktów przyznanych Wykonawcy w Części III – ubezpieczenie statków powietrznych: F i = Pi + SPi + Z i F i – łączna ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w Części III – ubezpieczenie statków powietrznych.  Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów Fizostanie uznana za najkorzystniejszą w Części III.   Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.  19.4.	Zamówienie na wykonanie zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone w SWZ i w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofertzostanieocenionajakonajkorzystniejszadlaZamawiającego,tzn.zdobędzienajwiększąilość punktów. 19.5.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone ofertyotakiejsamejcenielubkoszcie,ZamawiającywzywaWykonawców,którzyzłożyliteoferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofertdodatkowych
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.4.1.	Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestruwzakresieart.109ust.1pkt.4ustawy,sporządzonaniewcześniejniż3miesiące przedjejzłożeniem,jeżeliodrębneprzepisywymagająwpisudorejestrulubewidencji dla każdej części zamówienia; 9.4.2.	Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią: -	Załącznika nr 5.1 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części I) -	Załącznik nr 5.2do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części II) -	Załącznik nr 5.3 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części III) 9.4.3.	W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato  z odrębnych przepisów, Wykonawca złoży zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września2015r.odziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej(t.j.Dz.U.z2021r., poz. 1130  z późn. zm.) w następującym zakresie: dla Części I: Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:  1)	świadczenia jednorazowe;  2)	świadczenia powtarzające się;  3)	połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;  4)	przewóz osób, Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:  1)	ogień;  2)	eksplozję;  3)	burzę;  4)	inne żywioły;  5)	energię jądrową; 6)	obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12. dla Części II: Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:  1)	ogień;  2)	eksplozję;  3)	burzę;  4)	inne żywioły;  5)	energię jądrową; 6)	obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. dla Części II: Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.  Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej  z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 9.4.1.	Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestruwzakresieart.109ust.1pkt.4ustawy,sporządzonaniewcześniejniż3miesiące przedjejzłożeniem,jeżeliodrębneprzepisywymagająwpisudorejestrulubewidencji dla każdej części zamówienia; 9.4.2.	Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią: -	Załącznika nr 5.1 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części I) -	Załącznik nr 5.2do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części II) -	Załącznik nr 5.3 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części III) 9.4.3.	W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato  z odrębnych przepisów, Wykonawca złoży zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września2015r.odziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej(t.j.Dz.U.z2021r., poz. 1130  z późn. zm.) w następującym zakresie: dla Części I: Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:  1)	świadczenia jednorazowe;  2)	świadczenia powtarzające się;  3)	połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;  4)	przewóz osób, Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:  1)	ogień;  2)	eksplozję;  3)	burzę;  4)	inne żywioły;  5)	energię jądrową; 6)	obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12. dla Części II: Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:  1)	ogień;  2)	eksplozję;  3)	burzę;  4)	inne żywioły;  5)	energię jądrową; 6)	obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. dla Części II: Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.  Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej  z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. lubgdyzezwolenieniejestwymaganenapodstawieodrębnychprzepisówzaświadczenie 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.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 18.2.	Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy ePUAP i w związku zpowyższymWykonawcamusiposiadaćkontonaePUAP.Wykonawcaposiadającykonto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” (znajdującego się w: Katalog spraw, Inne sprawy urzędowe, Zamówienia publiczne). Ofertę należy złożyć w/w formularzem.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 13:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11
	8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:



