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1. Nazwa oraz adres zamawiającego  

Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Adres: ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin  

Kontakt: faks: 81 525-42-26, e-mail: kancelaria@mpk.lublin.pl 

Strona internetowa: www.mpk.lublin.pl   

Numer identyfikacyjny: NIP: 712-015-79-66, REGON: 430901523 

Godziny pracy: dni robocze 7:00 – 15:00 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę, której wartość jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 

„specyfikacją”: 

2.2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579), zwana w dalszej części niniejszej SIWZ ustawą Pzp; 

2.2.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 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); 

2.2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2477); 

2.2.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2479); 

2.2.5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z 

póżn. zm.). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego - Lublin – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w latach 2019 - 2020,                     

tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie 

następujące części: 

3.1.1. część I: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w zakresie: 

1) obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

2) ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona karta” 

(ZK), 

3) ubezpieczenia pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 

4) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 

5) ubezpieczenia Assistance; 

3.1.2. część II: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej "MPK Lublin" Sp. z o.o. w zakresie: 

1) ubezpieczenia mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i 

rabunku, 

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

3.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 

wykonawca może złożyć oferty na obie części lub wybraną część zamówienia. 

http://www.mpk.lublin.pl/
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3.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną 

ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1a i 1b, tj. w opisie szczegółowym przedmiotu 

zamówienia. 

3.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne 

okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.1 i opisanych  

w załączniku nr 1a do specyfikacji obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-

miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się  

w okresie wykonywania zamówienia, z zastrzeżeniami zamawiającego dotyczącymi wyrównywania 

okresów ubezpieczenia AUTO CASCO i NNW kierowcy i pasażerów oraz obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o których mowa w pkt 4.3. i w umowie 

dotyczącej części I zamówienia. 

3.5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach 

wyznaczonych treścią specyfikacji i zgodnych ze złożoną ofertą. 

3.6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca i które wskazuje w 

dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych  

w specyfikacji, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji  

i w ofercie. 

3.7. Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych 

warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek 

od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 473), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień 

umów ubezpieczenia wskazanych w specyfikacji. 

3.8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z 

siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa  

w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy,  

a następnie będzie nadzorował jej wykonywanie przez wykonawcę. 

3.8.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 

3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:  

Załącznik nr 1: „Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia 

oraz dane do oceny ryzyka”; 

Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz 

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów 

mechanicznych”, dotyczący części I zamówienia; 

Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz 

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia majątku i 

odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin” Sp. z o.o.”, dotyczący części II zamówienia. 

Załącznik nr 3: „Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych” 

Załącznik nr 4: „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”  

Załącznik nr 6: „Wykaz mienia do ubezpieczenia” 

Załącznik nr 7: „Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych” 

Załącznik nr 8: „Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń – wypłacone odszkodowania, ustanowione 

rezerwy”. 

3.10. W załącznikach nr 1a, 1b i 6 do niniejszej specyfikacji został przedstawiony majątek, w tym pojazdy 

mechaniczne, wg stanu na dzień 30.09.2018 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną 

ubezpieczeniową od dnia 01.01.2019 r. mienia wg stanu na dzień 31.12.2018 r., w tym nowo 

zakupionego i wcześniej nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną 

ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o 

wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 

3.11. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66510000-8 (usługi ubezpieczeniowe), 

66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków 
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żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi 

ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej), 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od 

odpowiedzialności cywilnej), 66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 

66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków). 

Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

4.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 

4.2. W terminie wykonywania zamówienia polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny,  

z wyjątkiem: 

4.2.1. ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe 

będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do końca pierwszego 

rocznego okresu wykonania zamówienia, 

4.2.2. polis dotyczących umów ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w zakresie AUTO CASCO i NNW 

kierowcy i pasażerów pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia, które 

będą zawierane od dnia określonego w zgłoszeniu do ubezpieczenia do końca każdego rocznego 

okresu wykonywania zamówienia, tj. do dnia 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r. (wyrównanie okresu 

ubezpieczenia), 

4.2.3. obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa  

w pkt 4.3. 

4.3.  Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych włączanych  

w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia 

określone indywidualnie dla każdego pojazdu, z możliwością wyrównania końca okresów 

ubezpieczenia, pod warunkiem złożenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy 

ubezpieczenia OC za porozumieniem Stron w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia,  

tj. 31.12.2019 r., a jeżeli ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela  

w kolejnym okresie – także 31.12.2020 r. 

  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy PZP  

z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d ustawy PZP,  

oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14) ustawy PZP, jeżeli osoba, o której mowa 

w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d ustawy 

PZP oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy PZP. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,  

o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy PZP, tj.: 

1) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 ze 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2171 ze zm.), 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, 
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3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba, że 

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

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

spłaty tych należności, 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów – zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje posiadania przez 

wykonawcę określonego zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego 

uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa 

minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 

3)  zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa 

minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 

5.2. Spełniającymi warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 

5.2.1. w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej wykażą posiadanie określonego zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od 

którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem 

zamówienia w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy  

z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, oraz każdy z wykonawców musi 

posiadać określone zezwolenie lub inne równoważne uprawnienie, od którego uzależnione jest prawo 

świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

5.4. Wykluczenie wykonawcy następuje w przewidzianych w niniejszym postępowaniu podstawach 

wykluczenia, w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 

5.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu 

6.2 SIWZ. 

5.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy PZP, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

5.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

5a.  Podwykonawcy 

5a.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

5a.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

5a.3. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę 

firm podwykonawców. 

5a.4. Zgodnie z art. 36b ust. 1a, wobec zamówienia na usługi ubezpieczeniowe, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te 

usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację tych usług. 

5a.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 
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wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa  

w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

5a.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5a.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

6.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy PZP do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego 

formularz stanowi załącznik nr 10 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej zamawiającego), 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych 

w ustawie PZP, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.    

6.1.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił jednolity dokument w następującym zakresie: 

a) część II: informacje dotyczące wykonawcy: A – informacje na temat wykonawcy,  

B – informacje na temat przedstawicieli wykonawcy, C – informacje na temat polegania na 

zdolności innych podmiotów, D – informacje dotyczące podwykonawców, na których 

zdolnościach wykonawca nie polega; 

b) część III: podstawy wykluczenia: A – podstawy związane z wyrokami skazującymi za 

przestępstwo, B – podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, C – podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniem 

zawodowym, D – inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach 

krajowych państwa członkowskiego zamawiającego; 

c) część IV: kryteria kwalifikacji: α – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 

kwalifikacji, Uwaga: w części IV wykonawca nie wypełnia sekcji A-D; 

d) część VI: oświadczenia końcowe. 

6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie  

w formie jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1., składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym 

mowa w pkt 6.1 dotyczący tych podmiotów. 

6.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przed udzieleniem zamówienia na wezwanie 

zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez 
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zamawiającego terminie (nie krótszym niż 10 dni) w celu potwierdzenia okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.3.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: aktualne na dzień złożenia 

dokumenty, udowadniające posiadanie określonego zezwolenia lub innego równoważnego 

uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych 

przedmiotem zamówienia w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6.3.2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

6.3.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  

i 21 ustawy PZP - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

6.3.2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie  

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

6.3.2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

6.3.2.4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

6.3.2.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności, 

6.3.2.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

6.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

6.4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów: 

6.4.1.1. o których mowa w pkt 6.3.2.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6.4.1.2. o których mowa w pkt 6.3.2.2 – 6.3.2.4 składa dokument lub dokumenty, wystawione  

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

6.4.1.2.1 nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6.4.1.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.4.2. 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  

w pkt 6.4.1, 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. Przepisy dotyczące terminów 

wystawienia powyższych dokumentów stosuje się odpowiednio. 

6.4.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt 6.3.2.1, składa dokument o którym mowa w pkt 6.4.1.1 w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, 

zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia powyższych 

dokumentów stosuje się odpowiednio. 

6.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający zwróci 

się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, których oferta została 

oceniona najwyżej, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany przedstawić dokumenty, o których 

mowa w pkt 6.3 oraz pkt 6.4.1 – 6.4.3. 

6.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

6.7. W przypadku, gdy zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty w formie 

elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę  

i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

6.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę w JEDZ oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 

w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, PZP, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

6.9. Dokumenty inne niż JEDZ, oświadczenia własne wykonawcy i podmiotów, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega wykonawca, oferty, których złożenie wymagane jest w oryginale, należy 

składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

6.11. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dokumenty stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa wykonawcy należy umieścić w dodatkowej kopercie z dopiskiem „TAJEMNICA 
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PRZEDSIĘBIORSTWA" wraz z wyjaśnieniami wykonawcy, w których wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią jego tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak zastrzeżenia oraz brak wykazania, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, traktowane będzie jako zgoda na 

ujawnienie treści oferty wraz załącznikami w całości. 

6.12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co 

wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty: 

6.12.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik  

nr 11 do SIWZ). 

6.12.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6.12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w pkt 6.12.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

6.12.4. Oświadczenie, o którym mowa  w pkt 6.12.1 winno być złożone w oryginale. 

6.13. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy PZP. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia 

aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w pkt 6.1.1. W pierwszej kolejności 

zamawiający dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (zgodnie z art. 89 ust. 1 

ustawy PZP) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. 

bada oświadczenie wstępne, a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP żąda przedłożenia 

dokumentów określonych w pkt 6.3 i 6.4. 

6.14. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z wykonawcami 

7.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), 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 2017 r., poz. 1219), za wyjątkiem 

oświadczeń własnych wykonawcy i podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

wykonawca, pełnomocnictw, ofert, których złożenie wymagane jest w formie pisemnej. 
Korespondencję należy kierować do zamawiającego: 

7.1.1. pisemnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, 

7.1.2. faksem na numer: +48 815254226, 

7.1.3. drogą elektroniczną na e-mail: kancelaria@mpk.lublin.pl  

mailto:kancelaria@mpk.lublin.pl
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7.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę 

winny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez 

osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być podpisane 

przez pełnomocnika. 

7.4.  W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że 

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich  

w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 

pkt 1 ustawy PZP.  

7.5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 

elektroniczna, za pomocą której należy przesłać JEDZ na adres e-mail: zp@mpk.lublin.pl 

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. 

7.5.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf,.xps, .odt. 

7.5.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać  

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. 

formatów. 

7.5.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 

podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

7.5.4. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 

dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 

skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart 

Sign) lub komercyjnych. 

7.5.5. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie 

pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego 

dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub 

procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  

7.5.6. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten 

dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości 

należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy, według wzoru: „JEDZ – 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2019 – 2020 oraz 

nazwę wykonawcy”. 

7.5.7. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 

7.5.8. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego zamawiającego. 

7.5.9. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie  

mailto:zp@mpk.lublin.pl
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w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP - w takim przypadku zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 

dokumentu. 

7.6. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły 

do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. 

7.7. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

7.8. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada 

na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

7.9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 7.9 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

7.11. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 7.9. 

7.12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem 

www.mpk.lublin.pl  

7.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy PZP. 

7.14. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  

7.15. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o 

niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami 

wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. Przepis art. 12a ust. 1 i 2 ustawy PZP 

stosuje się odpowiednio. 

7.16. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:  

1) Dariusz Purc – Specjalista ds. zamówień publicznych, 

2) Daniel Kluj – Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego. 

W sprawach merytorycznych Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu reprezentuje (bez prawa 

przyjmowania od wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom 

odpowiedzi): Lech Radzewicz, tel. 56 6584284 oraz Ewa Korzec 81 5324231. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający, na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wymaga 

od wykonawców wniesienia wadium. 

  

9. Termin związania ofertą 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 

  

http://www.mpk.lublin.pl/
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10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

10.1. Przygotowanie oferty 

10.1.1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę na wybraną lub obie części zamówienia. 

10.1.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

10.1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

10.1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz dołączyć 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

10.1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

10.1.7.1. formularz oferty na wybraną część (I lub II) albo obie części, z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, w przypadku składania oferty 

przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy 

wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;  

10.1.7.2. formularz cenowy na wybraną część (I lub II) albo obie części z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 9a lub załącznik nr 9b; 

10.1.7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych; treść 

pełnomocnictwa, musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony  

do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; treść 

pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego 

pełnomocnika; 

10.1.7.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów 

składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania 

wykonawcy, zgodnie z dokumentem stwierdzającym status prawny wykonawcy. 

10.1.8. Pełnomocnictwa, o których mowa w punktach 10.1.7.3 i 10.1.7.4 powinny być przedstawione  

w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.  

10.1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy (zgodnie z dokumentem stwierdzającym 

status prawny wykonawcy) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną;  

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty  

i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

10.1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i 

nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie 

imienia i nazwiska podpisującego. 

10.1.11. Poprawki w ofercie winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 

10.1.12. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji jej zawartości. 

10.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

10.2.1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez 

uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowanej na 

zamawiającego: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin. 
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10.2.2. Opakowanie oferty należy opisać następująco: „Oferta przetargowa na ubezpieczenie majątku i 

innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2019 - 2020 - część I i/lub część II” (należy 

wpisać nr części zamówienia, których dotyczy oferta) oraz powinno zawierać dopisek „Nie 

otwierać przed dniem ……… 2018 r. do godz. …….” (w miejsce kropek wykonawca wpisuje 

datę otwarcia ofert). 

  

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 

20-260 Lublin, w kancelarii przedsiębiorstwa (pokój nr 2), osobiście lub za pośrednictwem poczty 

na adres wyżej wskazany. 

11.2. Termin składania ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 22.11.2018 r. o godz. 10:00.  

11.3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę 

oraz zwróci taką ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

11.4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

11.4.1. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez 

złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w pkt 10.2  specyfikacji oraz dodatkowo 

opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 

(Oferta) hasłem „ZMIANA”. 

11.4.2. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane poprzez 

złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć  

w opakowaniach/kopertach zamkniętych  i opisanych w sposób określony w pkt 10.2, z dodatkową 

informacją „WYCOFANIE”. 

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego,  

tj. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Lublin – Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, pokój nr 216. 

11.6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,  

z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

11.6.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie każdej części zamówienia. 

11.6.2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny. 

11.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 

na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Cenę oferty na każdą wybraną część zamówienia należy obliczyć za pełen 24-miesięczny okres 

zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1a i 1b oraz nr 6  

do specyfikacji (z wyjątkiem ubezpieczeń pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW, 

których cenę oferty należy obliczyć za wszystkie 24 – miesięczne okresy ubezpieczenia, 

rozpoczynające się w okresie zamówienia), z zastrzeżeniami zamawiającego,  

o których mowa w punkcie 4 dotyczącym terminu wykonania zamówienia. 

12.2. Cenę oferty za ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów mechanicznych należy naliczyć  

od podanej w załączniku nr 6 do specyfikacji sumy ubezpieczenia pojazdu zadeklarowanego do 

ubezpieczenia AUTO CASCO. Cena oferty i suma ubezpieczenia danego pojazdu wykazanego w 

załączniku nr 6 do specyfikacji będą podstawą wyliczania rocznej stawki taryfowej ubezpieczenia 

AC, w sposób określony w § 9 ust. 5 wzoru umowy na część I zamówienia. Wobec obiektywnej 

zmienności w czasie wartości pojazdów, składka za ubezpieczenie danego pojazdu w zakresie 
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AUTO CASCO zależna będzie od jego aktualnej wartości rynkowej na dzień wystawiania 

dokumentu ubezpieczeniowego i wyliczana będzie w sposób określony w § 9 ust. 5 wzoru umowy 

na część I zamówienia. 

12.3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty odnoszące się do całego cyklu życia produktu 

i zapewnić wykonanie zamówienia zgodnie z podstawowymi zasadami ubezpieczeniowymi, 

a w szczególności realności, pełności, pewności oraz szybkości wypłaty odszkodowań i świadczeń. 

12.4. Cenę oferty należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

13.1. Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej części zamówienia. Przy wyborze oferty 

zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

13.1.1. Część I zamówienia: 

cena                                                                                  - 95 % 

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5 % 

13.1.2. Część II zamówienia 

cena                                                                                                 - 95% 

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5 %  

13.2. Opis kryteriów: 

13.2.1. Część I zamówienia 

1) Cena: 

Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną.  

Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową w kryterium „Cena” zostanie określona 

zgodnie z wzorem: 

  

                           cena oferty najtańszej 

                 Cn = ---------------------------  x  Kp x Wc 

                             cena oferty badanej   

 

gdzie:  

Cn – ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową  w  kryterium „Cena”  

Kp – współczynnik proporcjonalności = 100  

Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 95% 

2) Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia 

szczególne fakultatywne” na podstawie formularza zawartego w formularzu „Oferta” (załącznik nr 2 do 

niniejszej specyfikacji), przyznając danej ofercie „małe” punkty, zgodnie z poniższym wykazem. Punkty 

„małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane.  

Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który przyjmie wszystkie 

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają 

odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień szczególnych. 

Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 

postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie określona zgodnie z wzorem: 

                            Imp 

                 Pp = ------------   x Kp x Wk 

                            100 pkt 

 

gdzie: 

Pp – ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 

postanowienia szczególne fakultatywne” 
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Imp – ilość „małych” punktów otrzymanych przez badaną ofertę za przyjęte klauzule dodatkowe i inne 

postanowienia szczególne fakultatywne 

Kp –  współczynnik proporcjonalności = 100  

Wk - waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” 

= 5% 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 

• Ustalenie i przekazanie zamawiającemu w trakcie każdego rocznego okresu wykonywania zamówienia, 

bądź najpóźniej do dnia 31.01.2020 r. i do dnia 31.01.2021 r. funduszu prewencyjnego w wysokości  po 

50 000,- zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia zmniejszające ryzyko powstania lub wyrządzenia 

szkody  – 20 punktów, 

• Podwyższenie granicy wartości pojedynczej szkody rzeczowej, uprawniającej „MPK Lublin”  

Sp. z o.o. do samodzielnej jej likwidacji, do kwoty 10 000,- zł – 20 punktów, 

• Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego 

naprawy nie przekracza 80% jego wartości podanej do ubezpieczenia w polisie ubezpieczeniowej  

– 40 punktów, 

• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 10 punktów, 

• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 10 punkty. 

 

 

13.2.2. Część II zamówienia 

1) Cena: 

Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena” otrzyma oferta  z najniższą ceną.  

Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową w kryterium „Cena” zostanie określona 

zgodnie z wzorem: 

                           cena oferty najtańszej 

                 Cn = ---------------------------  x  Kp x Wc 

                             cena oferty badanej   

 

gdzie:  

Cn – ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową  w  kryterium „Cena”  

Kp – współczynnik proporcjonalności = 100  

Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 95% 

2) Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia 

szczególne fakultatywne” na podstawie formularza zawartego w formularzu „Oferta” (załącznik nr 2 do 

niniejszej specyfikacji), przyznając danej ofercie „małe” punkty (określone przy poszczególnych klauzulach 

podanych w punktach 13.2.2.2.1 – 13.2.2.2.4.), zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki 

pośrednie nie będą przyznawane.  

Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który przyjmie wszystkie 

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają 

odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień szczególnych. 

Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 

postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie określona zgodnie z wzorem: 

                            Imp 

                 Pp = ------------   x Kp x Wk 

                            100 pkt 

 

gdzie: 

Pp – ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 

postanowienia szczególne fakultatywne” 
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Imp – ilość „małych” punktów otrzymanych przez badaną ofertę za przyjęte klauzule dodatkowe i inne 

postanowienia szczególne fakultatywne 

Kp –  współczynnik proporcjonalności = 100  

Wk - waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne  

fakultatywne” = 5% 

13.2.2.2.1. Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk   

• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej, zgodnie z podaną w załączniku nr 4 do SIWZ definicją,  

z limitem odszkodowawczym 2 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia (z wyłączeniem budynków, 

których wiek przekracza 50 lat) – 5 punktów 

• Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu, z limitem odszkodowawczym 500 000,- zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia – 5 punktów 

• Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 8 punktów 

• Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym  

- 5 punktów 

• Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli, z limitem 

odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 20 000,- zł – 5 punktów 

13.2.2.2.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

• Zniesienie udziału własnego – 5 punktów 

• Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku innych 

cyberprzestępstw – do limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 

ubezpieczenia – 10 punktów 

• Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód  – 3 punkty 

13.2.2.2.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

• Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, 

według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 7 punktów 

• Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden  

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 7 punktów 

• Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony 

zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 5 punktów 

13.2.2.2.4. Pozostałe klauzule i postanowienia szczególne fakultatywne 

• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 5 punktów 

• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 5 punktów 

• Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 5 punktów 

• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście 

łącznej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia w ubezpieczeniu mienia systemem od wszystkich ryzyk 

oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 10% - 10 punktów 

• Objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka kradzieży zwykłej, z limitem odszkodowawczym  

w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,-zł (wspólnym z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk 

oraz sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł – 10 punktów 

 

 

13.3. Wynik oceny ofert 

13.3.1. Część I zamówienia 

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i 

ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 

fakultatywne” (Pp). 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która 

otrzyma największą łączną ilość punktów. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.  

Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania i oceny ofert. 
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13.3.2. Część II zamówienia 

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i 

ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 

fakultatywne” (Pp). 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która 

otrzyma największą łączną ilość punktów. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.  

Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania i oceny ofert. 

 

14. Wybór najkorzystniejszej oferty 

14.1. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

14.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP, 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 oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

14.3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14.4. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw 

albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

14.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem poprawiania przez zamawiającego 

omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

14.6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.6.1. W szczególności, jako oczywistą omyłkę rachunkową podlegającą poprawieniu, zamawiający uzna 

rozbieżność pomiędzy podaną w ofercie ceną łączną za wykonanie zamówienia z łączną ceną za 

wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym, albo podaną w ofercie łączną ceną i 

łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym z ceną wynikającą z 

podsumowania poszczególnych pozycji formularza cenowego, przyjmując jako cenę prawidłową 

kwotę wynikająca z podsumowania cen poszczególnym pozycji (przedmiotów ubezpieczenia) 
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formularza cenowego; przy czym w formularzu cenowym dotyczącym ubezpieczeń 

komunikacyjnych w pierwszej kolejności w ten sposób poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w 

podsumowaniu składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC, AUTO CASCO i NNW kierowcy i 

pasażerów poszczególnych pojazdów (sprawdzenie w poziomie poszczególnych pozycji). 

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

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 650); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

14.8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w pkt. 14.7, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia; 

2) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły 

po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.7.  

14.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa 

na wykonawcy. 

14.10. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14.11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

niniejszej SIWZ. 

14.12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 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.  

14.13. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

14.14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych, niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

14.15. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP zamawiającego najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
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zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

14.16. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 14.15, uchyla się od zawarcia umowy zamawiającego 

może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. 

14.17. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w całości lub w części, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.18. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

15.1. 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) unieważnieniu postępowania, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa 

w pkt 15.1 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 

przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

15.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 15.1 ppkt 1 i 4, na stronie 

internetowej. 

15.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 15.1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

15.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 

PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

15.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

przed upływem terminów, o których mowa w pkt 15.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

15.7. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
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Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania wykonawców występujących 

wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych wykonawców za wykonanie 

zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności 

wykonawców wobec zamawiającego. 

15.8. W celu zawarcia umowy zamawiający zażąda dopełnienia następujących formalności: 

1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy, 

2) okazania pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikać będzie konieczność posiadania 

pełnomocnictw, 

3) wyznaczenia osoby/osób do utrzymywania bieżących kontaktów. 

15.9. Zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami. 

15.10. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca jest zobowiązany 

do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania od brokera 

ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis przed 01.01.2019 r. 

wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 31.12.2018 r. noty pokrycia 

ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia 

w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.01.2019 r. Nota pokrycia 

ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów 

ubezpieczeniowych. W przypadku nie uprawomocnienia się wyników postępowania do dnia 

31.12.2018 r. wykonawca do dnia 31.12.2018 r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe 

przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.01.2019 r. 

15.11. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie 

poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, 

każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz 

zamawiającego. 

 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający - działając na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

odstępuje od obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym  

załącznik nr 5a oraz 5b do niniejszej specyfikacji. 

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują 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. 

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 ust. 5 

ustawy PZP. 

18.3. Odwołanie. 

18.3.1. 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 PZP. 

18.3.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
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zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.3.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18.3.4. 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. 

Domniemywa się, że iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.3.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

18.3.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

18.3.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.3.5 i 18.3.6 wnosi się w terminie  

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

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

18.4. Skarga do sądu.  

18.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

18.4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

18.4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

18.4.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

18.4.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania 

ani występować z nowymi żądaniami. 

18.5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 

kasacyjna. 

  

19. Informacja dotycząca umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

PZP. 
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21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 

Adres strony internetowej: www.mpk.lublin.pl     

Adres poczty elektronicznej: mpk@mpk.lublin.pl    

 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

 

24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

26. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań zamawiającego, o których mowa w art. 29 

ust. 3a ustawy PZP 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 

 

27. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań zamawiającego, o których mowa w art. 29 

ust. 4 ustawy PZP 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

 

28. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 

Nie dotyczy. 

 

29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a 

Nie dotyczy. 

 

30. Informacja dotycząca liczby części, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalnej 

liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu wykonawcy oraz 

kryteria i zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia 

zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej, niż 

maksymalna liczba części 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia; zamawiający nie 

ogranicza liczby części zamówienia, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty. 

 

31. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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

http://www.mpk.lublin.pl/
mailto:mpk@mpk.lublin.pl
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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:  

31.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacje – 

Lublin -  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,  

tel. 81 71-00-300, e-mail: mpk@mpk.lublin.pl 

31.1.2. zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@mpk.lublin.pl lub pod numerem 

telefonu: 81 71-00-372; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i 

innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2019 - 2020; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);   

31.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 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; 

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

31.1.8. posiada Pani/Pan: 

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

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* 

3) 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**;  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

31.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

3) 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: 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. 
** 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. 

 

32. Postanowienia końcowe 

32.1. W trakcie prowadzenia postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 1a i 1b ustawy PZP. 

mailto:iod@mpk.lublin.pl


 

24 

 

32.2. Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników 

postępowania. 

32.3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

32.4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

32.5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 

dokumentów, zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być 

one udostępnione. 

32.6. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 

w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

32.7. Kopiowanie dokumentów, w związku z ich udostępnieniem wykonawcy, zamawiający dokonuje 

odpłatnie. 

32.8. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 

przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 

badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie 

później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu 

przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

 

 

Załączniki do specyfikacji: 

Nr 1 – „Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny 

ryzyka” 

Nr 1a – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule 

dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych”, 

dotyczący części I zamówienia 

Nr 1b – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule 

dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności 

cywilnej „MPK Lublin” Sp. z o.o.”, dotyczący części II zamówienia  

Nr 2 – Formularz „Oferta” dotyczący części I i II zamówienia, 

Nr 3 – Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i wymagane treść klauzul dodatkowych 

Nr 4 – Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 

Nr 5a – Wzór umowy dotyczący części I zamówienia 

Nr 5b - Wzór umowy dotyczący części II zamówienia 

Nr 6 – Wykaz mienia do ubezpieczenia 

Nr 7 – Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych  

Nr 8 – Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy) 

Nr 9a – Formularz cenowy – dotyczący części I zamówienia 

Nr 9b – Formularz cenowy – dotyczący części II zamówienia 

Nr 10 – Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 

Nr 11 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 


