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Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera:  

 

 

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

Rozdział 2 Oferta (Formularz 2.1.) wraz z Formularzami: 

− Formularz 2.1.1  Formularz ofertowy 

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania: 

 

- Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ  

Z OFERTĄ; 

- Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1  

ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

– KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ; 

-Formularz  3.3. Oświadczenie podmiotu trzeciego składane na podstawie art. 125 

ust.1 ustawy Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postepowania 

oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

- Formularz 3.4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia – KARTA RYZYKA 

 

Rozdział 5      Klauzula informacyjna 

 

Rozdział 6      Identyfikator postepowania   

 

Rozdział 7      Link do postepowania  

 

 

 

Tom II PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU): 

− Umowa Generalna 



              SWZ             Nr zamówienia BZP.271.2.2021 

 
 

3 

Tom I  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

            Gmina Krapkowice 

            ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 

            tel.:  77 44 66 800    fax:  77 44 66 888 

            REGON:  531 413 099   NIP 199-00-12-987 

            e-mail: umig@krapkowice.pl, f.bielec@krapkowice.pl 

      

adres strony internetowej prowadzonego postepowania: 

           www.bip.krapkowice.pl 

 

godziny urzędowania: 7:30 – 17:00 (poniedziałek)          

                                     7:30 – 15:30 (od wtorku do czwartku)                                                            

                                     7:30 – 14:00 (piątek)                                     
 

2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                           

BZP.271.2.2021 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 
  

3.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych    

Dz. U. 2019 poz. 2019  ze zm.                                                                                                           

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnione na stronie internetowej: 

www.bip.krapkowice.pl 

 

 

mailto:umig@krapkowice.pl
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4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Gminy 

Krapkowice. 
                   

5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia są: 

 Usługi ubezpieczeniowe 

 CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 66510000-8 

  

5.2.  Zakres zamówienia obejmuje: 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia NNW strażaków OSP 

Gminy Krapkowice w okresie 3 lat (od 2021r. do 2024r.)  
 

   5.3.  Opis zamówienia:   

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW 

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

•  Ubezpieczenie NNW Drużyn Młodzieżowych OSP (CPV 66 51 2100-3) 

• Ubezpieczenie NNW strażaków OSP (CPV 66 51 2100-3) 

 

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 

„przedmiotem zamówienia” .  

Specyfikacja  Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SWZ” lub „Specyfikacją”. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: 

- ustawie z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 2019 

z późn. zm.); 

− ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 875 t.j.); 

− ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 

2019 poz. 381 z późn. zm.) oraz  

5.4.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.5.  Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem 

zamówienia podstawowego (do 50 %)  w przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia zakresu 

usług na skutek: 

- włączenia do drużyn OSP nowych członków 

- konieczności krótkoterminowego przedłużenia okresu ubezpieczenia; 

5.6. PODWYKONAWSTWO: 

 a)  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

b)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
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c)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców, zgodnie z pkt 10. IDW. 

d)  Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SWZ – 

Projektowane Postanowienia Umowy (PPU). 

 

5.7 INFORMACJA O WYMAGANIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 UST. 1 i 2 USTAWY 

Pzp 

Zgodnie z zapisami art. 95 ust 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę lub 

podwykonawcę, przy realizacji przedmiotowego zadania, do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wymienione poniżej: 

a) czynności sporządzania dokumentów ubezpieczenia, w tym polis, certyfikatów, aneksów; 

b) czynności sporządzania raportów analitycznych związanych z przedmiotem zamówienia, w 

tym raportów  o przebiegu szkodowym; 

c) czynności wydawania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania oraz 

sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

Powyższy obowiązek nie jest wymagany w przypadku, gdy wyżej wymienione czynności 

(przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą, które będą wykonywać wyżej wymienione czynności osobiście na 

podstawie łączącego je z wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 

 

Szczegółowe zasady w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa 

w art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań, o których mowa  w art. 95 ust. 1 i 2, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań, określa się w  Istotnych dla stron postanowieniach umownych -Tom II- Projektowane 

Postanowienia Umowy (PPU) - § 11 Umowy generalnej. 

 

6.  TERMIN REALIZACJI USŁUGI 

Termin realizacji zamówienia: 36 m-cy od daty początku okresu ubezpieczenia - zakładany 

początek okresu ubezpieczenia: 01.04.2021 r.  

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

7.2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału 

dotyczące: 

             1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

      Zamawiający wymaga zarejestrowania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. 

 2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – Ubezpieczyciele posiadający 

uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, na 
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warunkach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 z późn. zm.). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunek 

musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

      Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 

4 )  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.  

 

8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania. 

8.2.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1  z zastrzeżeniem art. 

110 ust. 2 ustawy PZP 

8.2.2. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę: 

1) o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 

2) o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6) - jeżeli występuje konflikt interesów  

w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy PZP, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy. 

8.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

 

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.  

            Oświadczenie to tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe.  

9.2.   Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą na formularzach zamieszczonych w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej 

SWZ. 
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9.3.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie: 

                  1)  braku podstaw wykluczenia  

                  2)  spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

9.4. Zamawiający wzywa 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, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274 ust. 

1 ustawy Pzp). 

9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień ich złożenia.    

9.6. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona   

zobowiązany jest do złożenia następujących środków dowodowych: 

9.6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

 w postępowaniu: 

a. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

b. oświadczenia Wykonawcy  o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

    9.6.1a. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (jako najkorzystniejsza)  

w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na wezwanie 

Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności lub 

sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postepowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania 

tego podmiotu tj: 

a.  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

b. oświadczenia Wykonawcy  o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia  

z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

9.6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a.) Zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 

stycznia 2004 r.) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem  

lub 
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- potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do 

prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 

sierpnia 1990 r.  

lub 

- odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych 

zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez 

właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

     b.)W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

Zamawiającego w Rozdziale 4, Wykonawca przedłoży Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

mające zastosowanie odpowiednio do ubezpieczeń objętych zamówieniem. 

9.7   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.1.a oraz pkt. 9.6.1a.a:  

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

 a)  nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej  

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

9.8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r   o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 tekst jednolity), o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

10.2.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

10.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 



              SWZ             Nr zamówienia BZP.271.2.2021 

 
 

9 

10.4  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 10.3 potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,                 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

10.5    Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami, albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

10.6.   Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

10.7.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w pkt. 7.2 IDW polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

na zasadach określonych powyżej, składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby (Formularz 3.3. oraz Formularz 3.4.). 

10.8.   Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza) na 

wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności lub 

sytuację którego Wykonawca powoływał się  w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu  

( dokumenty wskazane w pkt. 9.6.1a IDW oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu 

wykazania spełnienia tych warunków  ( dokumenty wskazane w pkt. 9.6.2 IDW). 

  

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania 

jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółka cywilna). 

11.2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić   

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego 

– nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w 

imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy 

podpiszą ofertę. 
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11.3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą 

stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ 

pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy 

spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą 

albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty). 

11.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.5.  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Żaden z Wykonawców 

wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż 

oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu 

do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie. 

11.6.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają  usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które  usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy.  

11.7 Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.   

11.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni zobowiązani 

na wezwanie Zamawiającego złożyć środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9.6 IDW, przy 

czym: 

1) środki dowodowe o których mowa w pkt. 9.6.2 IDW składa odpowiednio Wykonawca, 

który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 7.2 IDW; 

2) środki dowodowe o których mowa w pkt. 9.6.1 IDW składa każdy z nich. 

            3) dokumenty o których mowa w pkt. 9.6.2.b) składa ten z Wykonawców, którego Ogólne      

             Warunki Ubezpieczenia będą miały zastosowanie w umowie zawartej w wyniku  

             rozstrzygnięcia postępowania. 

 

12.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

12.1. Informacje ogólne       

1) W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia    komunikacja  między  Zamawiającym  a 

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

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

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

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

- w zakresie przedmiotu zamówienia oraz sprawach formalno-prawnych: Agnieszka 

Kaczmarczyk, e-mail:a.kaczmarczyk@krapkowice.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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 - w zakresie proceduralnym: Fabiola Bielec, e-mail: f.bielec@krapkowie.pl 

3) Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  musi  posiadać  konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na ePUAP 

ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

4) Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów 

elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP), a także w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną poczty 

e-mail.  

5) Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych formularzy: 

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

komunikacji” wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz ePUAP).   

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7) Zamawiający przekazuje link do postępowania (Rozdział 6 SWZ), oraz Identyfikator 

postępowania - ID postępowania (Rozdział 5 SWZ) jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

12.2. Złożenie oferty w postępowaniu  

1) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty 

opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

3) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

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

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

4) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w 9.1 IDW,  w  formie  elektronicznej    lub  

w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  a  

następnie  zaszyfrować  wraz  z  plikami stanowiącymi ofertę. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za  

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

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

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

12.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert i wniosków)  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w pkt. 12.2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

BZP lub ID postępowania. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: f.bielec@krapkowice.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne,  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych,  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres 

email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny 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) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  

13.1. Wykonawca zgodnie z art. 284 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego  

o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).  

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej. 

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

dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego  nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

13.3.   Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 13.2 przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

13.4.  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia nie 

wpłynął w terminie o którym mowa w pkt. 13.2. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia 

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.   

mailto:f.bielec@krapkowice.pl
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13.5  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienia treści SWZ. 

13.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania na swojej stronie internetowej. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej. 

13.8. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ  

i przygotowanie ofert, zamawiający  przedłuży termin składania ofert  o czas niezbędny na 

ich przygotowanie. 

13.9. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej zamawiającego, na której została 

udostępniona SWZ.  

13.10. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza   Biuletynie 

Zamówień Publicznych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 

13.11. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

zamawiającego. 

13.12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ. 

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na wybrane zadanie/a) 

14.2. Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych – wg zasad określonych w pkt. 5.4. 

IDW 

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” (formularz 2.1) oraz niżej wymienione 

wypełnione dokumenty: 

− Formularz  2.1.1   Formularz ofertowy 

14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW w 

postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);  W przypadku wspólnego ubiegania się 

o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa 

każdy z Wykonawców; 

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego w SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Formularz 

3.3. oraz Formularz 3.4.); 
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2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.3 IDW, w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP); 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

oświadczenie, z którego wynika, które  usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; 

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu  Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może 

być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający 

może je uzyskać w szczególności 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 (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile 

prawo do ich podpisania nie wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

6)  Wadium  nie jest wymagane. 

14.7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

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

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

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

formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SWZ, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy 

14.9. Oferta musi być sporządzona  w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt  i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

14.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 

razie nie będzie uwzględnione. 

14.11.  Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 

10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

           Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu.  

14.12. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 

lub podpisu osobistego. 
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14.13. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania) W kolejnym kroku 

za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 

14.14.  Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 muszą być 

złożone w oryginale. 

14.15. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 

(skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 

lutego 1991 r  - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia  pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego. 

14.16.  Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

14.17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r poz. 1010 i 1649), jeżeli 

Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji dot. nazw albo imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte oraz cen lub kosztów zawartych w ofertach. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca pragnie 

zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 

następnie z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum 

(ZIP). 

           Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy pzp. 

14.18. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu.            

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób złożenia oferty 

został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu oraz w pkt. 12.2 IDW. 
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14.19.  Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

14.20. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może  wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

 

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wartości określone                      

w Rozdziale 4 SWZ.    

15.2.  W Formularzu Oferty Wykonawca wyliczy cenę oferty brutto. Wykonawca w ofercie poda 

cenę za całość ubezpieczenia na okres ubezpieczenia podany w Specyfikacji oraz ponadto: 

1) dla każdego z proponowanych ubezpieczeń poda, zgodnie z Formularzami  cenę 

obejmującą cenę za 12 miesięczne okresy ubezpieczenia oddzielnie za dany rodzaj 

ubezpieczenia; 

15.3.  Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu. 

15.4.  Cena oferty stanowi wartość umowy i nie będzie podlegać zmianie z zastrzeżeniem 

przypadków określonych w Tomie II – Projektowane postanowienia umowy - Projekt Umowy 

Generalnej. 

15.5.   Stawki jednostkowe wynikające z oferty ustalone będą na okres obowiązywania umowy i będą 

obowiązywać przy rozliczaniu usług zlecanych w ramach niniejszego zamówienia oraz nie 

będą podlegały zmianom w okresie realizacji, z zastrzeżeniem przypadków określonych w 

Tomie II – Projektowane postanowienia umowy Projekt Umowy Generalnej. 

 15.7.  Cena oferty jak i ceny jednostkowe  powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN)               

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - wg reguły, że końcówki kwot wynoszące 

mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa 

się do pełnych złotych. 

15.8.    Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   

            Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

  

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem „Formularza do złożenia 

lub wycofania oferty” na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu , w formie 
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elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

           W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

 Sposób złożenia oferty opisany został w pkt. 12.1 IDW oraz  w „Instrukcji użytkownika” 

dostępnej na miniPortalu. 

17.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2021 

roku, do godz. 11:00 

17.3.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021 roku o godz. 12:00. 

17.4.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

17.5 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

17.6.   Otwarcie ofert jest jawne. 

17.7.  Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu  do  odszyfrowania  ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.    

17.8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o: 

              1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej   

                  działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których   

                  oferty zostały otwarte; 

   2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

17.9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

17.10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert tj.  do dnia 19.04.2021 roku, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert.  

18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

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

wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 18.2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofert. 

18.4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt. 18.2., następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
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albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria (wszystkie obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku): 

 

19.1.D.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 

  

a. cena oferty 50 % 

b. klauzule dodatkowe 50 % 

Ad. a). Ocena punktowa za cenę oferty. 

Maksymalną ilość punktów (200 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. Punkty będą 

przyznawane wg następującego wzoru 

 
C = 

C min 
x 200 pkt 

 C o 

gdzie:       C min  – cena brutto oferty najtańszej  

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. 

Ad. b). Ocena punktowa za klauzule dodatkowe 

Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe najwyższą notę 200 punktów otrzyma oferta, w której 

zostaną zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule fakultatywne określone w Rozdziale IV – 

Karta Ryzyka do niniejszej specyfikacji. 

W przypadku braku akceptacji klauzul fakultatywnych, Zamawiający odejmie Wykonawcy za każdą 

skreśloną klauzulę 100 pkt. 

Ilość punktów za  klauzule  przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej / Suma 

punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 200 punktów 

W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają po potrąceniach 0 pkt, ilość 

punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma 

punktów możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt.) x 200 punktów. 

W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za 

klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów możliwa 

maksymalnie do uzyskania 200pkt.) x 200 punktów 

Ogólna ilość punktów zostanie przeliczona wg wzoru: 

Liczba otrzymanych punktów = (liczba punktów za cenę oferty (max 200 pkt.) x 50%) + (l.p. za 

klauzule dodatkowe (max 200 pkt.) x 50%)  
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Maksymalnie Wykonawca za ofertę może uzyskać 200 punktów 

19.2. Ocena końcowa 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 

postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę 

punktów:  

            Oferta najkorzystniejsza to oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów 

uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w pkt 19.1.D. 

19.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej spośród złożonych ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.  

          Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 19.3.  zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie  określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

 

         Jeżeli w przypadku o którym mowa w pkt. 19.3 zostały złożone oferty dodatkowe  

o takiej samej cenie zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255  

pkt 4 ustawy Pzp. 

19.4.  Oferty, w których stwierdzony zostanie brak akceptacji przez Wykonawcę jakiegokolwiek z 

wymogów zawartych w SWZ, które nie zostały określone przez Zamawiającego jako 

fakultatywne lub podlegające ocenie, zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) 

ustawy Pzp. 

 

            UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 

19.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp,  

Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 

jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, których zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.6.  Zamawiający udostępni niezwłocznie, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, informacje, o 

których mowa w pkt 19.5. ppkt.1  IDW, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1.   Zamawiający zawiera umowę, w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia Wykonawcy 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

20.2.  Zamawiający może zawrzeć umowę, w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt. 20.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 
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20.3.   Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

20.4.  Wykonawca, o którym mowa w pkt. 20.1., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik do SWZ – Tom II. 

            Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

20.5.    Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

20.6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić postępowanie. 
 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1.  Nie jest wymagane 

 

22. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

22.1.  Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 455 ustawy                 

Pzp. Zmiana Umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności. 

22.2.   Przesłanki i zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zawarto w proponowanych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego -  załącznik Tom II SWZ. 

22.3.   Dokonanie zmiany umowy w zakresie podanym w pkt. 22.2 wymaga uprzedniego  złożenia 

na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody 

Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenie propozycji zmiany przez Zamawiającego. 

 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH 

WYKONAWCY 

23.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX  ustawy Pzp. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

oraz wobec dokumentów zamówienia  przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

23.2.  Odwołanie przysługuje na: 

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 
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b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
 

c. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany 

23.3. Odwołanie powinno zawierać elementy wymienione w art. 516 ustawy Pzp. 

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

23.5.   Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

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

treścią przed upływem tego terminu. 

23.6.   Termin wniesienia odwołania: 

23.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a w terminie 10 dni od dnia przekazania 

informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana w inny sposób;                          

23.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej; 

23.6.3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 23.6.1. i 23.6.2. IDW wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

23.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,  stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

23.8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie  

14 dni od dnia doręczenia orzeczenia tej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r – Prawo Pocztowe (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem.  

 

 

 

 

 

 

Krapkowice,10 marzec 2021 r.  
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Rozdział 2 

 

Formularz Oferty i Formularze  
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

(Formularz 2.1) 

                                                                          

    Do:    …………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………… 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na:  

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia NNW strażaków OSP Gminy 

Krapkowice w okresie 3 lat (od 2021r. do 2024r.) 

MY NIŻEJ PODPISANI  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne 

adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

będący małym lub średnim przedsiębiorstwem    TAK  /    NIE  
(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź - definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami). 

 

REGON …………….....……… NIP/PESEL* …………….………………KRS/CEiDG* ……......……........…………… 
* niepotrzebne skreślić                                                  

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją  

Warunków Zamówienia nr sprawy BZP.271.2.2021 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto na n/w części*: 

ZADANIE 1: Ubezpieczenie NNW strażaków OSP  na 36 m-cy   

….……..………..zł 

słownie…………….…………….……………………….…………………………………………… 
* W przypadku składania oferty częściowej niepotrzebne skreślić 

                                                                               ................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

4.  OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia zakres ochrony 

ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej 

oferty. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 36 m-cy od daty wskazanej 
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jako początek okresu ubezpieczenia. 

6. INFORMUJEMY, że: 

− wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego*, 

− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)*: 

____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności 

od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 

___________ zł netto *. 

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 

wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku                     

od towarów i usług, 

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego 

przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

7. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom                                                                      

(o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*. 

___________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 

wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na 

potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 

zawartymi w Specyfikacji  Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 

Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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Zobowiązujemy się, na wezwanie Zamawiającego, do wystawienia Noty Pokrycia na warunkach 

określonych w SIWZ i niniejszej ofercie. 

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawach niniejszego postępowania należy kierować 

na poniższy adres : 

 _________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________  

tel.: ___________________    fax: __________________                                                                                         

e-mail: _________________________________________ 

 

11. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach: 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

 

- Oświadczamy, ze wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

_____________________________________ 

* niepotrzebne skreślić                                                 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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(pieczęć 

Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Formularz 2.1.1 

Formularz ofertowy 

 

 

 

 

Do     ………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia NNW strażaków OSP Gminy 

Krapkowice w okresie 3 lat (od 2021 r. do 2024 r.) 

 

 

1. Oferujemy wykonanie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 

NNW strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie 3 lat (od 2021 r. do 2024 r.) na n/w 

warunkach:  

za łączną cenę:   

 

Cena brutto oferty za ubezpieczenie  na 36 miesięcy  NNW strażaków   wynosi     

                                                                                            

                                                                               ….........................................................zł 

 

Cena brutto oferty za ubezpieczenie  na 12 miesięcy NNW strażaków   wynosi     

                                                                                            

                                                                               ….........................................................zł 

                                         

słownie:…..................................................................................................................... 

w tym 

Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy NNW  strażaków MDP  Wariant I  wynosi  

                                                    

.................................................................................zł  

Cena brutto oferty za ubezpieczenie  na 12 miesięcy NNW strażaków  OSP  Wariant IA 

wynosi  

 

.................................................................................zł  

Cena brutto oferty za ubezpieczenie  na 12 miesięcy NNW strażaków  OSP  wynosi  Wariant 2 

 

.................................................................................zł      
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2 OŚWIADCZAMY, że: 

 

 zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, a także 

zdobyliśmy konieczne informacje do oceny ryzyka i przygotowania oferty. 

3.OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia zakres ochrony ubezpieczeniowej 

został przez nas zaakceptowany i zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji  

Warunków Zamówienia, i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi 

w nich warunkami oraz  zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego do wystawienia Noty 

Pokrycia na warunkach określonych w SWZ. 

 

4 OŚWIADCZAMY, że: 

 

  KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SWZ  (Karta Ryzyka): KLAUZULE  

OBLIGATORYJNE akceptujemy 

 

KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SWZ  (Karta Ryzyka): KLAUZULE  Fakultatywne 

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO  UBEZPIECZENIA 

NNW 

akceptujemy* nie 

akceptujemy* 

KLAUZULA ŚWIADCZENIA ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI 

DO PRACY 

akceptujemy* nie 

akceptujemy* 

   

 

 

 5. PODANE W  SWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA : 

FRANSZYZY  INTEGRALNE                                     akceptujemy* Nie 

akceptujemy* 

FRANSZYZY  REDUKCYJNE                                    akceptujemy* Nie 

akceptujemy* 

UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE akceptujemy* Nie 

akceptujemy* 

6. OŚWIADCZAMY, że szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia 

należy zgłaszać: 

7. 1) W formie pisemnej*: 

- we właściwej jednostce pod adresem: 

 …………………………………………………………………………………… 

- faxem pod nr: 

 …………………………………………………………………………………… 
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(do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia 

szkody) 

7. 2) Telefonicznie* 

- pod numerem  

……………………………………………………………………………………………… 

7. 3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest: 

________________________________________ ________________________________  

 

Tel. ________________________________  Fax ________________________________  

 

E-mail________________________________ 

 

 

2. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 

− Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – SKŁADA 

KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ; 

− Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SKŁADA 

KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ, 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                - Oświadczamy, ze wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14  

                    RODO. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

__________________ dnia __.__.20__ r. 

                     ______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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Rozdział 3 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania: 

 

- Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ  

Z OFERTĄ; 

- Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1  

ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

– KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ; 

-Formularz  3.3. Oświadczenie podmiotu trzeciego składane na podstawie art. 125 

ust.1 ustawy Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postepowania 

oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

- Formularz 3.4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  
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Formularz 3.1 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu  

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

 

Wykonawca: 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia NNW strażaków OSP Gminy 

Krapkowice w okresie 3 lat (od 2021r. do 2024r.) 

nr postępowania: BZP.271.2.2021 

prowadzonym przez Gminę Krapkowice oświadczam, co następuje: 

                                  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1                     

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 

ustawy Pzp. 
 

 

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

       ………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 

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

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

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110  

ust. 2  ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

       ………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 
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Formularz 3.1  c.d. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU TRZECIEGO, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………… 

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

  

nie  zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz 

na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6  ustawy Pzp   

 

 

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

   ………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

            

………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 
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Formularz 3.2 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125  ust. 1 ustawy Pzp                                                                            

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

Wykonawca: 

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

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia NNW strażaków OSP Gminy 

Krapkowice w okresie 3 lat (od 2021r. do 2024r.) 

nr postępowania: BZP.271.2.2021 

prowadzonym przez Gminę Krapkowice oświadczam, co następuje: 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                               

w  Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w przypadku warunku dotyczącego sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej lub zdolności technicznych lub zawodowych    

  

 

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

          

                                                                                  ………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 
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Formularz 3.2  c.d. 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH: 

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

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w przypadku warunku dotyczącego 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej lub zdolności technicznych lub zawodowych polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

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

……………………………………………………………………………………….…… 

 

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

                     ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy)  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 
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Formularz 3.3. 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO 

składane na podstawie art. 125  ust. 1 ustawy Pzp                                                                            

dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania  

oraz dotyczące  spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Podmiot Trzeci: 

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

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu trzeciego : NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn: 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia NNW strażaków OSP Gminy 

Krapkowice w okresie 3 lat (od 2021r. do 2024r.) 

nr postępowania: BZP.271.2.2021 

prowadzonym przez Gminę Krapkowice 

oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie /przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy 

zasób w postaci 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; 

2) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 i 6  ustawy Pzp; 

3) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia w 

zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby. 

  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 2021 r.  

                                                                                  ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do składania woli w imieniu podmiotu trzeciego 
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 Formularz 3.4 

 

 

 

 

 
( nazwa podmiotu oddającego 

potencjał - Podmiotu Trzeciego ) 

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy  niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia 

 

UWAGA:  

=> Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy); 

=> Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:  

•  zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118  ust. 3 ustawy Pzp  

•  dokumenty określające:  

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  

4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia , 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą   

 
 

W imieniu: _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________                            

                 (pełna nazwa/firma, adres,  NIP/PESEL, KRS/CEiDG  podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

 
 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia p.n.  

 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia NNW strażaków OSP Gminy 

Krapkowice w okresie 3 lat (od 2021r. do 2024r.) 

nr postępowania: BZP.271.2.2021 

do dyspozycji Wykonawcy:  

 

__________________________________________________________________________  

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie: 

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

     określenie zasobu – zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie) , osoby (potencjał kadrowy),   

    narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne          
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…………………………………………………………………….………………………… 

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 7.2.) pkt  1),pkt 2) IDW, przez 

udostępniane zasoby) 

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

……………………………………………………………………………………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

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

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

d) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków 

udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega 

Wykonawca: 

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

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

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku               

                                                                                

 

                                                                                                       

                                                                           ______________________________________  

( podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega/osoby 

upoważnionej do reprezentacji Podmiotu ) 
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Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia– KARTA RYZYKA 
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Rozdział 5 

 

Klauzula informacyjna 

 

 

 

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

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

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 

Krapkowice, e-mail: umig@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 800, fax 77 44 66 888; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krapkowice jest Pani Agnieszka Kaczmarczyk, 

kontakt: adres e-mail iod@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 808*; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia NNW strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie 3 lat od 

2021r.do2024r. , nr  BZP.271.2.2021 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjiacji. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

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

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ 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. 20 RODO; 

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 

obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

mailto:umig@krapkowice.pl
mailto:iod@krapkowice.pl
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*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Rozdział 6  

Identyfikator postępowania  

(ID postępowania) 

 

 

 

Identyfikator postępowania: 

 

 

6552bc57-b788-42d2-9c86-62da3e82ea86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              SWZ             Nr zamówienia BZP.271.2.2021 

 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 7  

Link do postępowania 

 

 

(w wersji elektronicznej – zamieszczone  na stronie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/) 
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