SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ
KWOTY 209.000 EURO NA UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

NR SPRAWY MGZO: MGZO.271.3.2017.ADVII
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę
podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz

współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Miasta i Gminy Sztum – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3.
Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie: 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Nr umowy o
dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0131/15-00.
Przedmiot główny:
CPV: 66.51.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe
Przedmioty dodatkowe:
CPV: 66.51.21.00-3
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r.
prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

Zatwierdził:

Sztum, dnia 28.03.2017 roku

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Oznaczenie ISO:
Nazwa firmy: Maximus Broker Sp. z o.o.
Nr dokumentu: F2/PS B5/1
Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Data obowiązywania: 10.02.2014
Wersja wydania: 9

Miasto i Gmina Sztum,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
W imieniu którego działa:
Katarzyna Krzyżykowska - dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wydanego w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum: nr
105.2016 z dnia 30 września 2016 roku – do realizacji projektu pn.: ,,Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz

współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy
Sztum’’.
Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
www.sztum.pl,
e-mail: poczta@mgzosztum.pl
tel. +48 (55) 640 63 27
fax +48 (55) 640 63 27
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 do SIWZ tj. – Programie Ubezpieczenia,
oraz w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, a także w Harmonogramie zajęć wyjazdowych
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wyłącznie do zakładów pracy
chronionej oraz wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych.
Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania
strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej
składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn zm.).
3.2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich
ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
3.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm.).
3.3.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności
faktyczne związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ, zostały zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
b) Liczba zatrudnionych osób ma wynosić min. 1 osobę.
c) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osobę na okres realizacji zamówienia. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
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3.3.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
a) Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby
wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawianiem umów
ubezpieczenia i rozliczaniem płatności.
3.3.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy:
a) W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca
powinien oświadczyć w formularzu ofertowym (pkt 9 formularza ofertowego), że osoby wykonujące
określone w pkt 3.3.2 lit. a SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
3.3.4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając go na piśmie do przekazania informacji, o których mowa w pkt 3.3.2
lit. a SIWZ w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania.
b) W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami
umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego
w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
5.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm Podwykonawców.
6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT
6 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na zasadach
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7.1. Termin realizacji zamówienia zgodnie z Harmonogramem zajęć wyjazdowych stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ tj. do 30.06.2018 roku.
7.2. W przypadku wyjazdowych zajęć edukacyjnych polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach NNW będą
wystawiane indywidualnie dla każdego wyjazdu zgodnie z Harmonogramem zajęć wyjazdowych stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ
7.3. W przypadku zajęć wyjazdowych w zakresie terapii ruchowej – Jazda Konna będzie to jedna polisa w roku
2017 oraz jedna polisa w roku 2018.
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24. ust. 1 pkt 12-23 Ustawy i ust. 5 pkt 1 Ustawy oraz spełniają określone przez Zamawiającego, zgodnie z
art. 22 ust. 1b Ustawy, warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
8.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
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Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz.
1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171,
z późn. zm.).
8.3. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja)
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi spełniać
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.1. ppkt 1) SIWZ oraz nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy i ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
9.1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:
9.1.1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty.
9.1.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy oraz spełnia wskazane w pkt 8.1. ppkt 1) SIWZ warunki udziału w
postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie nr 1).
9.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
Ustawy oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu nr 1, o
którym mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ.
9.1.4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 9.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.1.5. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są
stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
9.1.6. Zasady składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
9.1.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.2. Oświadczenie składane przez wszystkich wykonawców po otwarciu ofert.
9.2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy –
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie nr 2). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie tj.
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
9.3. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:
9.3.1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających:
1) w zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844), tzn. kopia zezwolenia
Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004)
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o
posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed
28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę,
potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie
wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
9.3.2. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja).
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie na wezwanie Zamawiającego musi złożyć odrębnie
dokumenty określone w pkt 9.3.1. ppkt.1) SIWZ oraz w pkt. 9.3.1. ppkt. 2) SIWZ.
9.3.3. Wykonawcy zagraniczni
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa na żądanie Zamawiającego zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.3.1 ppkt 2) SIWZ
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
4) Zgodnie z art. 22b ust. 2 Ustawy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim
Wykonawca musi posiadać określone zezwolenie w swoim kraju pochodzenia tj. uprawnienie do
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, zamawiający wymaga od nich udowodnienia, że posiadają
oni takie zezwolenie.
9.4. Inne postanowienia
9.4.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
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9.4.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
9 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
9.4.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

lub dokumentów, o których mowa w pkt 9 SIWZ,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów
art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu
ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn zm.).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY
ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.
11.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 Ustawy).
11.2 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 Ustawy).
11.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w
pkt 16.1, zmienić treść SIWZ (art. 38 ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej.
11.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości
dotyczących SIWZ.
12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami:
imię i nazwisko: Marcin Kotecki – referent ds. zamówień i organizacji zajęć wyjazdowych
tel. +48 55 640 63 07
fax. +48 55 640 63 27
w godzinach pracy Zamawiającego
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
imię i nazwisko: Paulina Chrzanowska – starszy referent ds. administracji i kadr
fax. +48 55 640 63 27
w godzinach pracy Zamawiającego
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13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, w tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
15.1 Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty,
oświadczenia i załączniki o których mowa w SIWZ Zamawiającego.
15.2 Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią załączniki do SIWZ i zgodnie
z wymaganiami SIWZ.
15.3 Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić formularz ofertowy, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć
dodatkowe strony.
15.4 Oferta musi być przygotowana zgodnie z Ustawą oraz z wymogami SIWZ.
15.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego
nośnika pisma, np. ołówka.
15.6 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
15.7 Oferta
musi
być
podpisana
przez
osoby
wskazane
w
dokumencie
upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.
15.8 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących
ofertę.
15.9 Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
koasekuracja) podpisują wszyscy Wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.
15.10 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust. 1 Ustawy).
15.11 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby
wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, osoby
legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Dokument
ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
15.12 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.13 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa Wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: Ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli
pełniących opiekę podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót

głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
– NIE OTWIERAĆ PRZED godz. …………………… dnia ………………2017 r.

15.14 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
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wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca
oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w jego ofercie.
16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.04.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie lub na
adres Zamawiającego tj. Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum, Pokój: 46 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu
na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
16.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta,
odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
16.3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie
o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta,
odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
16.4. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
16.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w
Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, Sala 33 (I piętro) w dniu 05.04.2017 r. o godz.
12:15.
17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
17.1 Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17.2 Wykonawca przystępujący do zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ zobowiązany jest podać ceny jednostkowe brutto w kolumnie B tabeli
1.1., 2.1. i 2.2. Następnie należy przemnożyć cenę jednostkową brutto tj. kolumnę B przez liczbę
uczestników/nauczycieli tj. kolumnę C i w kolumnie D podać ogólną cenę brutto tj. sumę ubezpieczenia w
każdej tabeli tj. w tabeli 1.1., 2.1. i 2.2.
17.3 Po wypełnieniu w formularzu ofertowym wszystkich tabel tj. tabeli 1.1., 2.1. i 2.2. należy pod tabelami w
miejscu do tego wyznaczonym zsumować kolumnę D tabeli 1.1. z kolumną D tabeli 2.1 i oraz kolumną D
tabeli 2.2. Po zsumowaniu tych danych należy podać cenę brutto ogółem za realizację zamówienia.
17.4 Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie.
17.5 Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do
wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
17.6 Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć
w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np.
w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do
wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający
nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający
zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy poprawia omyłki w ofercie.
17.7 Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra
po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena łączna ubezpieczenia –
cena brutto ogółem.
18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
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19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OFERT.
Kryterium oceny ofert:

A. Cena łączna ubezpieczenia – waga 60%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 40%
A. cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego
zamówienia.
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:

An =
An
n
Pmin
Pn

-

P min
__________
Pn

x 100 pkt.

liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium A
numer oferty
cena minimalna wśród złożonych ofert
cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

B. zaakceptowanie klauzul dodatkowych zamówienia – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów
za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących
zasad:
 za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 4 zostanie przyznanych 90 punktów,
 za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 5 zostanie przyznanych 10 punktów,
W kryterium B Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich klauzul
dodatkowych).
UWAGA:
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 3 spowoduje odrzucenie oferty.
UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od
treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie
posługiwał się następującym wzorem:
WOn = An x 0,60 + Bn x 0,40
gdzie:
WOn - wskaźnik oceny oferty n
An - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium A
Bn - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium B
Zamówienie publiczne zamówienia zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów na
podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty.
20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT
20.1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa
termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Ustawy).
20.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
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20.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące
(art. 86 ust. 5 Ustawy):
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach.
20.4. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców, ceny i terminy wykonania
Zamówienia oraz warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Ustawy) Zamawiający
sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
20.5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
20.6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wskazanych w pkt 9.3.1 ppkt 1) i
9.3.1. ppkt 2) SIWZ.
20.7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
20.8. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która
otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.
21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
21.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego
etapu negocjacji albo dialogu,
5) unieważnieniu postępowania.
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
21.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 i 5, na stronie internetowej.
21.3. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
21.4. Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia:
 została złożona tylko jedna oferta;
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności
zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
21.5 Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z akceptacją istotnych postanowień umowy
proponowanych przez Zamawiającego.
22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Oznaczenie ISO:
Nazwa firmy: Maximus Broker Sp. z o.o.
Nr dokumentu: F2/PS B5/1
Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Data obowiązywania: 27.09.2016
Wersja wydania: 15
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Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ,
a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć wyjazdowych w
ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
24.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodzę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy.
24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
24.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Ustawy.
24.4. W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
24.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
24.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
24.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
25. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

Formularz ofertowy
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Istotne postanowienia umowy
Program ubezpieczenia
Harmonogram zajęć wyjazdowych

Oznaczenie ISO:
Nazwa firmy: Maximus Broker Sp. z o.o.
Nr dokumentu: F2/PS B5/1
Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Data obowiązywania: 27.09.2016
Wersja wydania: 15
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Załącznik Nr 1

................................................
(miejscowość, data)

Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie
zamówienia*

* (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty
należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Nazwa:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Województwo:……………………………………………………………………….
Miejscowość:…………………………………………………………………………
Kod pocztowy:………………………………………………………………………
Kraj:……………………………………………………………………………………..
Adres pocztowy

(ulic, nr domu i lokalu):

……………………………………………

Tel.:………………………………………..
Fax:………………………………………..
e-mail: ………………………………...
Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Przystępując do przetargu na:

O F E R TA

Nazwa przedmiotu zamówienia:
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę
podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz

współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych
i gimnazjów z
terenu Miasta i Gminy Sztum. – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś
Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie: 3.2.1. Jakość edukacji
ogólnej. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0131/15-00.
zgodnie ze SIWZ, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Łączna cena ubezpieczenia - cena brutto ogółem: ………………………………………………………………………..………. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………złotych)
wyliczona zgodnie z tabelami nr 1.1, 2.1 oraz 2.2 pozycja cena łączna ubezpieczenia – cena brutto ogółem.

2. Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ, co jest zgodnie z Harmonogramem zajęć
wyjazdowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Oznaczenie ISO:
Nazwa firmy: Maximus Broker Sp. z o.o.
Nr dokumentu: F2/PS B5/1
Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Data obowiązywania: 27.09.2016
Wersja wydania: 15
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1. UBEZPIECZENIE NNW W TRAKCIE WYJAZDOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH uczestników zajęć
wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć wjazdowych w ramach projektu
pn. „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
Tabela 1.1.
Lp.
Cena jednostkowa brutto
ubezpieczenia za 1 osobę w
przypadku wyjazdowych zajęć
edukacyjnych
A
B

Liczba
uczestników
oraz nauczycieli
C

1.

Suma ubezpieczenia
(cena ogólna brutto)
(kolumna B x kolumna C)
D

4448

2. UBEZPIECZENIE NNW W TRAKCIE ZAJĘĆ WYJAZDOWYCH W ZAKRESIE TERAPII RUCHOWEJ JAZDA KONNA uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć
wjazdowych w ramach projektu pn. „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli
trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy
Sztum”.
Tabela 2.1.
Lp.
Cena jednostkowa brutto
ubezpieczenia za 1
uczestnika/nauczyciela zajęć
wyjazdowych w zakresie terapii
ruchowej – Jazda Konna (polisa na
okres kwiecień-grudzień 2017)
A
B

Liczba
uczestników
oraz nauczycieli

C

1.

Suma ubezpieczenia
(cena ogólna brutto)
(kolumna B x kolumna C)

D

44

Tabela 2.2.
Lp.
Cena jednostkowa brutto
ubezpieczenia za 1
uczestnika/nauczyciela zajęć
wyjazdowych w zakresie terapii
ruchowej – Jazda Konna (polisa na
okres styczeń-czerwiec 2018)
A
B

Liczba
uczestników oraz
nauczycieli

1.

C

Suma ubezpieczenia
(cena ogólna brutto)
(kolumna B x kolumna C)

D

44

Cena łączna ubezpieczenia-cena brutto ogółem tj. suma kolumn D w tabelach 1.1., 2.1., 2.2 .………….…………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………….…………………….................................………… złotych)
Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 3 oraz następujące klauzule fakultatywne
dla całości zamówienia:
Nr
klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE*

Liczba
punktów

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

90 pkt

5

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

10 pkt

*W przypadku braku zapisu „TAK” lub „NIE” przy danej klauzuli Zamawiający uzna, że dana klauzula nie została
zaakceptowana w ofercie przez Wykonawcę.
Oznaczenie ISO:
Nazwa firmy: Maximus Broker Sp. z o.o.
Nr dokumentu: F2/PS B5/1
Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
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Oświadczenie dotyczące Zamówienia:
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania
zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w SIWZ.
2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
3. Oświadczamy, że przyjmujemy wartości podane w SIWZ jako podstawę do ustalenia wysokości każdego
odszkodowania bez odnoszenia ich do wartości nowej danego środka trwałego.
4. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych SIWZ zaproponowane przez Zamawiającego warunki
płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.
5. Oświadczamy, że usługa ubezpieczenia zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy istotne postanowienia umowy określone w SIWZ
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umów zgodnie z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Niniejszego zamówienie powierzamy podwykonawcom:
L.p.

Nazwa zamówienia

Firma podwykonawcy

Uwaga: wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie zamówienia podwykonawcom
8. Oświadczamy, że Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie będzie zobowiązany do pokrywania strat
Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki,
zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i
reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.),
9. Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia
związane z wystawianiem umów ubezpieczenia i rozliczaniem płatności będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
10. Oświadczamy, że do poszczególnych ubezpieczeń stanowiących przedmiot zamówienia będą miały
zastosowanie wymienione poniżej warunki ubezpieczenia:
Ryzyko
Warunki ubezpieczenia mające
zastosowanie do danego ubezpieczenia
………………………
OWU …..
………………………
OWU …..
11. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do dostarczenia Zamawiającemu ww. OWU przed
podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Oświadczenie nr 1.
2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeśli umocowanie nie wynika z KRS bądź dokumentu
równorzędnego).
W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają OWU. W przypadku wystąpienia
sprzecznych zapisów z OWU pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i oferty.
Na złożoną ofertę składa się........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.
Podpisano:
......................................................

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka
imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

Załącznik Nr 2

Oznaczenie ISO:
Nazwa firmy: Maximus Broker Sp. z o.o.
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................................................
miejscowość, data

....................................................
pieczęć luba nazwa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY nr 1
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć
wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli

trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
działając w imieniu:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że:
1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………. Ustawy Prawo
zamówień publicznych1. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust.
8
ustawy
Prawo
zamówień
publicznych
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………2
3) następujące
podmioty,
na
których
zasoby
powołuję
się
w
niniejszym
postępowaniu
………………………………………………………. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia3
4) następujące podmioty będące podwykonawcami ………………………………………….. nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia4,
5) spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
niniejszym zamówieniu oraz SIWZ tj. posiadam zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej,
6) w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz SIWZ, polegam na zasobach następujących podmiotów, w niżej
wymienionym zakresie:5
Nazwa podmiotu

Zakres

7) wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne, zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
Podpisano:

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

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

Załącznik Nr 3

1
2
3
4

Podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP
Wypełnić o ile dotyczy
Wypełnić o ile dotyczy
Wypełnić o ile dotyczy

5 Wypełnić o ile dotyczy
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................................................
miejscowość, data
....................................................
nazwa i adres Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY nr 2
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę
podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz

współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Miasta i Gminy Sztum.
Oświadczam, że:
1. należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.
3.
….

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

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

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

2. nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

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

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

UWAGA:
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.
229 z późn. zm.) przez grupę kapitałową należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik Nr 4
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy ……………….….…… reprezentowanym przez:
1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
.....................................................................................................................................................
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez:
1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej
dalej Ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z Rozdziałem nr 9 Wytycznych dotyczących
udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie
pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zwaną w dalszej części niniejszej umowy SIWZ, zgodnie z warunkami oferty z dnia………………….
złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, w zakresie ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas
zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała
poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach
RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie: 3.2.1.
Jakość edukacji ogólnej. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0131/15-00.
§2
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest zgodnie z
Harmonogramem zajęć wyjazdowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
§3
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych
zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
§4
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż 2 dni przed początkiem okresu
ubezpieczenia, określonego w SIWZ.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kontaktów z Zamawiającym związanych z likwidacją szkód za
pośrednictwem przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. wskazanego
każdorazowo przy zgłoszeniu szkody, a w szczególności do:
1) informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 3
dni roboczych od daty zgłoszenia,
2) informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia,
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3) udzielanie odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego
wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,
4) informowania pełnomocnika Zamawiającego o etapie likwidacji szkody nie później niż w ciągu 30 dni od
daty zgłoszenia, a w przypadku gdy postępowanie nie może być zakończone w ciągu 30 dni – podanie
przyczyny, wskazanie brakujących dokumentów, informacji i wyjaśnień,
5) pisemnego informowania Zamawiającego, do wiadomości pełnomocnika Zamawiającego, o decyzji
kończącej postępowanie.
2. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do
wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody,
zgodnie z art. 817 Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca rozpatrzy odwołanie złożone przez Zamawiającego lub za pośrednictwem pełnomocnika
Zamawiającego w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.
4. W przypadku kontaktów Wykonawcy z pełnomocnikiem Zamawiającego dopuszczalna jest forma
kontaktowania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkody@maximus-broker.pl.
§6
1. Liczba zajęć wyjazdowych oraz ilość uczestników zajęć zostały określone w Harmonogramie zajęć
wyjazdowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu zajęć wyjazdowych, o którym mowa w pkt 1
niniejszego paragrafu.
3. Zmiana Harmonogramu zajęć wyjazdowych, następuje poprzez poinformowanie Wykonawcy przez
Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści umowy.
§7
1. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie zleceń jednostkowych w przypadku wyjazdowych zajęć
edukacyjnych lub jednorazowych zleceń bezimiennych wydawanych na okres kwiecień-grudzień 2017 oraz
styczeń - czerwiec 2018 w przypadku zajęć wyjazdowych w zakresie terapii ruchowej – Jazda Konna.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności zgodnie z
Harmonogramem, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy oraz zleceniami jednostkowymi lub
jednorazowymi, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.
1.
2.

1.
2.

§8
W przypadku wyjazdowych zajęć edukacyjnych Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie pisemnie oraz
imienną listę uczestników wyjazdu, faksem lub drogą elektroniczną.
W przypadku zajęć wyjazdowych w zakresie terapii ruchowej – Jazda Konna Zamawiający przekaże
Wykonawcy zlecenie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze zleconej usługi w ramach zlecenia jednostkowego.
Informacje o rezygnacji Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem bądź drogą elektroniczną, w
terminie co najmniej 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu.

§ 10
Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty określonej
w umowie w całym okresie jej obowiązywania z powodu braku zleceń.
§ 11
1. Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy
w łącznej wysokości ................................ zł (słownie: .................................................................... złotych).
2. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………..…….... r. cena jednostkowa ubezpieczenia za 1 osobę w przypadku
wyjazdowych zajęć edukacyjnych wynosi ……………….. zł brutto (słownie: ………………………… zł .../100 brutto).
3. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………….... r. cena jednostkowa ubezpieczenia za 1 uczestnika/nauczyciela
zajęć wyjazdowych w zakresie terapii ruchowej – Jazda Konna (polisa na okres kwiecień-grudzień 2017) wynosi
…………….. zł brutto (słownie: …………………..…… zł …../100 brutto).
4. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………….... r. cena jednostkowa ubezpieczenia za 1 uczestnika/nauczyciela
zajęć wyjazdowych w zakresie terapii ruchowej – Jazda Konna (polisa na okres styczeń-czerwiec 2018) wynosi
…………….. zł brutto (słownie: …………………..…… zł …../100 brutto).
5. Wykonawca wystawi polisę na:
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6.
7.
8.

9.

Ubezpieczający: Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP 579-22-11-352; REGON 170747773
Ubezpieczony: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP 579-15-37-169; REGON 170203843.
Na wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, składają się wszystkie koszty, jakie musi
ponieść Wykonawca dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP 2014-2020.
Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w polisie, w terminie jednego dnia przed planowanym terminem zajęć wyjazdowych. W przypadku
wyjazdowych zajęć edukacyjnych będą to polisy wystawione odrębnie na każdy z wyjazdów edukacyjnych. W
przypadku zajęć wyjazdowych w zakresie terapii ruchowej – Jazda Konna będzie to jedna polisa w roku 2017
oraz jedna polisa w roku 2018.
Za termin doręczenia polisy uznaje się datę wpływu do Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie.

§ 12
W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pośredniczyć będzie Broker
ubezpieczeniowy Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. wynagradzany prowizyjnie przez Wykonawcę
według zwyczajowo przyjętych stawek za cały okres ubezpieczenia wynikający z niniejszej umowy.
§ 13
Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników zajęć wyjazdowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ.U. z 2004 r. Nr
100, poz. 1024) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, SIWZ i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn.zm)
zwaną dalej Kodeksem cywilnym, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.) oraz postanowienia OWU tj.:
1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
3) ..............................................................................................................
2. Zapisy ww. OWU mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z zapisami SIWZ oraz przepisów przywołanych
w pkt 1 niniejszego paragrafu.
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową lub nienależycie wykonuje swoje
obowiązki, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy,
4) Umowa, w oparciu o którą Zamawiający realizuje projekt zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją
Pośredniczącą (Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) zostanie rozwiązania.
5) w pozostałych przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności, o
których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu uzasadniających to odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia możliwości dochodzenia zastrzeżonych kar umownych opisanych w § 19
niniejszej umowy.
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§ 16
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 Ustawy
PZP.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej
w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 17
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych
zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy:
1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez
dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności
składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy,
2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczenia – w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych oraz wysokości sumy ubezpieczenia na
osobę w okresie ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami
klauzuli warunków i taryf,
3) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i
usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług
ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT,
4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich
formy prawnej - w przypadku:
a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie
rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf,
b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej,
c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie
zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte
ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.
5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz
wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki,
6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

§ 18
Strony ustalają, że bez zgody Zamawiającego, Ubezpieczyciel nie może powierzyć wykonania części usług
Podwykonawcy jeżeli nie wskazał tego w ofercie. Wykonawca będzie przedstawiał umowy lub ich projekty z
Podwykonawcami (wykazanymi w ofercie) do akceptacji przez Zamawiającego, z wykazaniem zakresu ich
usług. Zapłata faktur następować będzie po złożeniu przez Wykonawcę (Partnera Wiodącego w przypadku
konsorcjum) oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu należności za prace przez niego wykonane.
Postanowienia zawarte w umowach z Podwykonawcami nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy, w szczególności w zakresie formy rozliczania za wykonanie usług.
Występując o zgodę, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Ubezpieczyciel przedkłada
Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 14 dni od
dnia otrzymania umowy będzie przez Strony uważany za wyrażenie zgody na jej zawarcie z podwykonawcą.
Umowy nieprzedłożone Zamawiającemu, będą uważane za niezawarte, w stosunku pomiędzy stronami, a
usługi nimi objęte za zrealizowane przez Ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców z zastrzeżeniem, że
Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Ubezpieczyciel.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje
usługi w sposób wadliwy, niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami.
Wszystkie zapisy dotyczące Ubezpieczyciela stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych
podwykonawców.
§ 19
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.
29 ust. 3a Ustawy PZP wzywając go na piśmie do przekazania w terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania informacji, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawianiem umów
ubezpieczenia i rozliczaniem płatności.
W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami
umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w
umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy lub podwykonawcy.
Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek, której
przedmiotem są usługi ubezpieczenia lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 11 pkt 1 niniejszej umowy.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do
zapłaty.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na
rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

§ 20
Integralną częścią niniejszej umowy jest Program ubezpieczenia Zamawiającego zawierający klauzule dodatkowe
stanowiący załącznik nr 1 niniejszej umowy oraz Harmonogram zajęć wyjazdowych stanowiący załącznik nr 6 do
SIWZ, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 21
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
PZP.
§ 22
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 23
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
1. Załącznik nr 1 – Program ubezpieczenia Zamawiającego.
2. Załącznik nr 2 – Harmonogram zajęć wyjazdowych.
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy Wykonawcy.

.......................................................
Wykonawca

........................................................
Zamawiający

Załącznik Nr 5

PROGRAM UBEZPIECZENIA
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W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia
umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie
posiadanego pełnomocnictwa pośredniczy firma Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Wykonawca wynagradza prowizyjnie firmę Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu według
stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy
wynikający z SIWZ.

I. ZAŁOŻENIA UBEZPIECZEŃ:
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się
dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to
automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają
zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.
Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że
opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie
ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do
ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin
przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np.
umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym
(szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).
Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile nie wskazano inaczej.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.
Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w programie
ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają automatycznemu odnowieniu
w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczający:
Miasto i Gminy Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP: 579 22 11 352
REGON: 170747773
Ubezpieczony:
Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,
NIP: 579-15-37-169 Regon: 170203843
SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI:
Zgodnie z Harmonogramem zajęć wyjazdowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

KLAUZULE BROKERSKIE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY
KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA
Oznaczenie ISO:
Nazwa firmy: Maximus Broker Sp. z o.o.
Nr dokumentu: F2/PS B5/1
Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
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1. Klauzula rozstrzygania sporów - spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe
dla siedziby ubezpieczającego.
2. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w
sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło
Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody.
3. Klauzula warunków i taryf – w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych lub zmiany sumy
ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie
mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze
zmniejszenia liczby osób objętych ubezpieczeniem w danym okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z
tytułu realizowanych do ubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej
ochrony.
KLAUZULE FAKULTATYWNE (podlegające ocenie zgodnie pkt 19 SIWZ)
4. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej
odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości
bezspornych kosztów szkody w ciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.
5. Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu – na mocy niniejszej klauzuli zakres
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli
pełniących opiekę podczas zajęć wjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz

współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i
Gminy Sztum zostaje rozszerzony o świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
osoby ubezpieczonej z powodu zawału serca lub udaru mózgu.

III. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU
Łączny okres ubezpieczenia: zgodnie z Harmonogramem zajęć wyjazdowych stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ.
A.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę
podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz

współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu Miasta i Gminy Sztum.
UWAGA: Wysokość franszyz i udziałów własnych
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna, udział własny: brak
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł
zakres świadczeń: podstawowy + zawał serca i udar mózgu
czas odpowiedzialności: wyjazd/wycieczka/pobyt + droga
forma zawarcia ubezpieczenia: imienna
liczba ubezpieczonych: zgodnie z Harmonogramem zajęć wyjazdowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
zwanym dalej Harmonogramem.

Świadczenia dla zakresu podstawowego obejmują co najmniej:
1. świadczenie w tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia
objętego umową (100% sumy ubezpieczenia),
Oznaczenie ISO:
Nazwa firmy: Maximus Broker Sp. z o.o.
Nr dokumentu: F2/PS B5/1
Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Data obowiązywania: 27.09.2016
Wersja wydania: 15

Strona 23 z 25

2. świadczenie z tytułu całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
albo zdarzenia objętego umową (100% sumy ubezpieczenia),
3. świadczenie z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku albo zdarzenia objętego umową (% uszczerbku na zdrowiu = % sumy ubezpieczenia),
4. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (do 15% sumy
ubezpieczenia),
5. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów (do 15% sumy ubezpieczenia),
6. zwrot kosztów leczenia na terytorium RP (do 15% sumy ubezpieczenia).
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Liczba zajęć wyjazdowych oraz ilość uczestników zajęć zostały określone w Harmonogramie zajęć
wyjazdowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu zajęć wyjazdowych.
3. Zmiana Harmonogramu zajęć wyjazdowych, następuje poprzez poinformowanie Wykonawcy przez
Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany umowy.
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zleceń jednostkowych.
5. Polisy będą wystawiane indywidualnie na każdy wyjazd po wcześniejszym przesłaniu przez
Zamawiającego/Brokera imiennej listy uczestników wyjazdu.
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie pisemnie oraz imienną listę uczestników wyjazdu, faksem lub
drogą elektroniczną.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze zleconej usługi w ramach zlecenia jednostkowego.
8. Informacje o rezygnacji Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem bądź drogą elektroniczną,
w terminie co najmniej 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu.
UWAGA: Ogólny Harmonogram zajęć wyjazdowych został przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ.
Jednocześnie polisy będą wystawiane indywidualnie na każdy wyjazd po wcześniejszym przesłaniu
przez Zamawiającego/Brokera imiennej listy uczestników wyjazdu.
B. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych w zakresie Terapii Ruchowej – Jazda
Konna oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.:

Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum.

UWAGA: Wysokość franszyz i udziałów własnych
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna, udział własny: brak
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł
zakres świadczeń: rozszerzony (uprawianie sportu wraz z elementami jazdy-terapii konnej) + zawał
serca i udar mózgu
czas odpowiedzialności: wyjazd/wycieczka/pobyt + droga
forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna
Ilość osób objęta tym wariantem ubezpieczenia: 44
liczba ubezpieczonych: zgodnie z Harmonogramem zajęć wyjazdowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
zwanym dalej Harmonogramem.
Świadczenia dla zakresu podstawowego obejmują co najmniej:
1. świadczenie w tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia
objętego umową (100% sumy ubezpieczenia),
2. świadczenie z tytułu całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
albo zdarzenia objętego umową (100% sumy ubezpieczenia),
3. świadczenie z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku albo zdarzenia objętego umową (% uszczerbku na zdrowiu = % sumy ubezpieczenia),
4. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (do 15% sumy
ubezpieczenia),
5. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów (do 15% sumy ubezpieczenia),
6. zwrot kosztów leczenia na terytorium RP (do 15% sumy ubezpieczenia).
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Opis przedmiotu zamówienia:
1. Liczba wyjazdów oraz ilość uczestników zajęć zostały określone w Harmonogramie zajęć wyjazdowych
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu zajęć wyjazdowych.
3. Zmiana Harmonogramu zajęć wyjazdowych, następuje poprzez poinformowanie Wykonawcy przez
Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie dwóch zleceń jednorazowych w formie
bezimiennej.
5. Polisy będą wystawiane na każdy z dwóch okresów tj. na okres kwiecień-grudzień 2017 oraz styczeńczerwiec 2018 po wcześniejszym przesłaniu przez Zamawiającego/Brokera zlecenia pisemnego.
6. Pierwsze zlecenie będzie dotyczyło jednorazowego ubezpieczenia 40 uczniów i 4 nauczycieli w okresie
kwiecień-grudzień 2017. Drugie zlecenie będzie dotyczyło jednorazowego ubezpieczenia 40 uczniów i 4
nauczycieli w okresie styczeń-czerwiec 2018.
7. Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.
UWAGA: Ogólny Harmonogram zajęć wyjazdowych został przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ.
Jednocześnie polisy będą wystawiane na okres kwiecień-grudzień 2017 oraz na okres styczeńczerwiec 2018 po wcześniejszym przesłaniu przez Zamawiającego/Brokera zlecenia pisemnego
również w formie elektronicznej.
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