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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na:
„Ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części”

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia
nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, dalej „ustawa”)

przez Zamawiającego:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa

numer postępowania: PZP.271.22.2022

Warszawa, 10 czerwca 2022
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Rozdział I DANE ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiającym jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie, ul.
Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014 oraz do Państwowego
Rejestru Muzeów pod nr PRM/127/2017, NIP 5252347728, REGON 140313762.
2. Osoba kontaktowa w sprawie zamówienia: Martyna Szewczyk.
3. Adres e-mail: przetargi@polin.pl.
4. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i na której będą
dostępne wszelkie dokumenty związane z postępowaniem: www.polin.pl.
5. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MHZP(/MHZP/SkrytkaESP).
6. Godziny pracy sekretariatu: 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
7. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera Marsh sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa), który działa na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy
realizując pomocnicze działania zakupowe na rzecz Zamawiającego. Broker wspiera
Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego, a w
następstwie udzielenia zamówienia wspiera Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi
programu ubezpieczeniowego.

Rozdział II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy oraz
aktów wykonawczych do ustawy oraz zgodnie z niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia
(dalej „SWZ”).
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli
środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 310 pkt 1 ustawy).
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4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
7. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące czynności:
1) wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych;
2) wystawianie aneksów oraz dodatków do zawartych umów ubezpieczenia;
3) wystawianie dokumentów dotyczących płatności składki;
4) prowadzeniu kompleksowej obsługi na rzecz Zamawiającego w zakresie dotyczącym
przedmiotu umowy, w tym m.in.: obsługi administracyjnej zawartych umów, ich
rozliczania, bieżącego kontaktu z Zamawiającym celem wyjaśniania wszelkich
wątpliwości dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy o
udzielenie zamówienia publicznego oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącymi
odpowiednio załączniki nr 7, 8 oraz załącznik nr 1 do SWZ.
9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń zbiorów podczas
wystaw czasowych, transportu krajowego i/ lub międzynarodowego związanego z
organizowanymi wystawami czasowymi lub samych transportów zbiorów w zakresie otwartej
umowy ubezpieczenia „nail to nail” oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, zgodnie z opisem i na
warunkach zawartych w SWZ i załącznikach do SWZ.
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2.

Postępowanie prowadzone jest w podziale na dwie części:
1) Część 1: ubezpieczenie zbiorów podczas wystaw czasowych oraz w transporcie
krajowym i międzynarodowym;
2) Część 2: ubezpieczenia komunikacyjne.

Każdą część zamówienia należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia, a wszelkie
postanowienia SWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako dotyczące odpowiednio każdej z części
zamówienia lub, odpowiednio jego części łącznie.
3. Szczegółowy opis oraz przedmiotu zamówienia oraz opis sposób wykonania zamówienia
zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz
1) załącznik nr 6 i 6A do SWZ - Dane szkodowe
2) załącznik nr 9 do SWZ - Charakterystyka Zamawiającego;
3) załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz pojazdów.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe
5.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w
odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

6.

W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez Zamawiającego
członkostwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, a w szczególności - ze
zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa na rzecz
Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Rozdział IV WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej
lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji
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Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w
postępowaniu.

Rozdział V PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub kilku
podwykonawcom.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał, o ile są mu wiadome na tym etapie, nazwy lub firmy
podwykonawców.

Rozdział VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:
a) dla części 1 - od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.07.2022 do
20.03.2025
b) dla części 2 - od 21.12.2022 do 20.12.2025.

Rozdział VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
udziału w postępowaniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz którzy spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021
r., poz. 1130 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem
zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

Rozdział VIII PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz którakolwiek z
okoliczności wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).
2. Zmawiający wykluczy z udziału w postępowania Wykonawcę, w stosunku do których
zachodzą przesłanki wskazane w art. 109 ust. 1 pkt. 4-7 ustawy, tj.:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
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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 dowodów;
3) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niże przez wykluczenie Wykonawcy;
4) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

Rozdział IX PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. W celu wstępnego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne
na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w ust. 3 poniżej.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy to:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
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wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 5 do
SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na
podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że
Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy
zezwolenie bądź zaświadczenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów
oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym
zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia bądź zaświadczenia wraz z
przytoczeniem podstawy prawnej lub oświadczeniem o notyfikacji właściwego organu
kraju siedziby wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez właściwy polski
organ – jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
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1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych
przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia
2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Rozdział X POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.
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.
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
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dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą,
wobec tego podmiotu 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.
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.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX
ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ.

Rozdział XI INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
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Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. 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 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Rozdział XII SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ZASADY OGÓLNE
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortal,
(https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty
elektronicznej.
3. 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 miniPortalu
oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).
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4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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. Postępowanie oznaczone jest znakiem PZP.271.22.2022 a Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
8. Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę muszę być sporządzone zgodnie z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 23
grudnia 2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 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.
ZŁOŻENIE OFERTY
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty” 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.
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Z WYŁĄCZENIEM
SKŁADANIA OFERT
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie
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oferty, zmiana oferty, wycofanie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, adres e-mail: przetargi@polin.pl.
12. 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 powyżej
adres e-mail.
WYJAŚNIE TREŚCI SWZ
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
14. 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 odpowiednio ofert.
15. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o
którym mowa w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
16. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15 nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ.
19. 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
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przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na
ich przygotowanie.
20. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której
została udostępniona SWZ. Informację o przedłużonym terminie składania ofert
Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści SWZ
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W
przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia.
21. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

Rozdział XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Wraz z ofertą Wykonawca składa zaszyfrowane według instrukcji użytkownika systemu
miniPortalu następujące dokumenty:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 7 (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
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5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty” 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.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w formacie
danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W
przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości
zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 6) ustawy.
7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnieniu W tym celu należy w systemie Platformy
kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej
ponowne złożenie.
10. Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, powinno być sporządzone w
postaci elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx,
.xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie
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mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy.
11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo przekazuje
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe lub pełnomocnictwo,
zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich
dotyczą;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa – mocodawca.
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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16. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
17. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XIV TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913, dalej: „tajemnica przedsiębiorstwa”), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w szczególności, gdy:
1) wykaże lub oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
2) wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub technologiczną lub organizacyjną
przedsiębiorstwa lub są inna informacją posiadają wartość gospodarczą,
3) wykaże, jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.
3. Sam fakt złożenia w toku postepowania pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności.
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4. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 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.

Rozdział XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia w treści oferty złożonej z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ
oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącymi załącznik nr 7 i 8 do SWZ. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym kurtaż Marsh sp. z o.o.
3. Cena podana w treści oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą
wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamówienia.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający
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dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
7. Wzór formularza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, powinien samodzielnie odpowiednio
zmodyfikować treść formularza.

Rozdział XVI WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział XVII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20 lipca 2022. r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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Rozdział XVIII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę do dnia 21 czerwca 2022 r. do godziny 11.00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dni 21 czerwca 2022 r. o godzinie 12.30.
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje 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.

Rozdział XIX OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium oceny ofert:
Część 1 - Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym
Cena oferty - waga 100 %
Kryterium ceny zostanie wyliczone wg poniższego wzoru:
Pkt = (cena oferty najniższej nie podlegającej odrzuceniu/cena badanej oferty) x 100
Liczba punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty
zaokrągla się, tj. końcówki poniżej 0,005 pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe
zaokrągla się do góry.
Ofercie z najniższą ceną ofertową brutto, niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający
przyzna maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt, a punkty dla wszystkich pozostałych
ofert zostaną wyliczone zgodnie z powyższym wzorem.
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Część 3
(Ubezpieczenia komunikacyjne)
Cena oferty - waga 95 %
Zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych – waga 5 %
Cena oferty:
Kryterium ceny zostanie wyliczone wg poniższego wzoru:
Pkt = (cena oferty najniższej nie podlegającej odrzuceniu/cena badanej oferty) x 95

Liczba punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty zaokrągla się, tj. końcówki poniżej 0,005 pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe
zaokrągla się do góry.
Ofercie z najniższą ceną brutto, niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający przyzna
maksymalną ilość punktów tj. 95 pkt, a punkty dla wszystkich pozostałych ofert
zostaną wyliczone zgodnie z powyższym wzorem.

Zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych:
Kryterium „zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych” będzie rozpatrywane na podstawie
ilości punktów przyznanych Wykonawcy za uwzględnienie w ofercie poszczególnych
ryzyk i rozszerzeń dodatkowych (zakres fakultatywny). Za uwzględnienie danego
ryzyka lub rozszerzenia wymienionego w zestawieniu ryzyk fakultatywnych,
Wykonawca otrzyma odpowiednio:
Ryzyka, rozszerzenia i klauzule dodatkowe

Ilość punktów

1. Klauzula opon

1 pkt

2. Klauzula wymiany zabezpieczeń

1 pkt

3. Klauzula badań technicznych i uprawnień do

1 pkt

kierowania
4. Klauzula pokrywy silnika

1 pkt

5. Klauzula automatycznego pokrycia

1 pkt
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Ostateczna ocena oferty w zakresie pokrycia ryzyk fakultatywnych, zostanie obliczona
na podstawie sumy przyznanych punktów z powyższej tabeli.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zdobędzie
najwyższą liczbę punktów wynikającą z sumy punktów w obydwu kryteriach.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować
cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

Rozdział XX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jego
wniesienie było wymagane w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

Rozdział XXI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXIII INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w
sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załączniki nr 7 i 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załączniki nr 7 i 8
do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych (umowa,
polisy, aneksy do polis) w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że będą one podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełniającym wymogi określone w Ustawie o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Rozdział XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
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nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt
1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej „sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 – Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Rozdział XXIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

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 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod adresem e-mail: iod@polin.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (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),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO,
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9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Rozdział XXIII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów;
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załączniki nr 6 i 6A - Dane szkodowe
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
Części 1
Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
Części 2
Załącznik nr 9 - Charakterystyka Zamawiającego
Załącznik nr 10 - Wykaz pojazdów
Załącznik nr 11 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Signed by /
Podpisano przez:

Zatwierdzam:

Marta Magdalena
Dudek
Date / Data:
2022-06-10 14:44

____________________________
(Kierownik Zamawiającego)
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Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WARUNKI UBEZPIECZENIA

CZĘŚĆ 1
UBEZPIECZENIE ZBIORÓW PODCZAS WYSTAW CZASOWYCH, TRANSPORTU KRAJOWEGO
LUB MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZANEGO Z ORGANIZOWANYMI WYSTAWAMI
CZASOWYMI LUB SAMYCH TRANSPORTÓW ZBIORÓW W ZAKRESIE OTWARTEJ UMOWY
UBEZPIECZENIA „NAIL TO NAIL” DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN
W WARSZAWIE.

ZAKRES OBLIGATORYJNY:
1. Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony poniżej warunkuje
ważność oferty dla CZĘŚCI 1.
2. Wszelkie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisu
Przedmiotu Zamówienia, będą miały pierwszeństwo stosowania przed
postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym
wzorcu umownym stosowanym przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje
pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:
a) zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie
Przedmiotu Zamówienia,
b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte w
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

▪

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (POLIN)
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ul. Mordechaja Anielewicza 6, Warszawa
▪

Osoby trzecie, które na podstawie odpowiednich umów
przekazały Zamawiającemu swoje zbiory/eksponaty/dzieła
sztuki i zobligowały go do jego ubezpieczenia.

Okres trwania umowy

Od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia
01.07.2022 r. do dnia 20.03.2025 r..
Ubezpieczyciel będzie potwierdzał ochronę ubezpieczeniową w
odniesieniu do każdego zgłoszenia do ubezpieczenia w ramach
umowy generalnej odrębnym dokumentem polisowym oraz
certyfikatem/certyfikatami dla stron użyczających.

Okres ubezpieczenia

Nie wcześniej niż od 01.07.2022 – 20.03.2025 r

Zakres terytorialny

Cały świat z wyłączeniem krajów objętych handlowymi lub
gospodarczymi sankcjami, zakazami lub restrykcjami
wprowadzonymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w
tym rezolucjami ONZ, regulacjami Unii Europejskiej lub decyzjami
uprawnionych organów Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych
Ameryki.

Przedmiot ubezpieczenia

Zbiory - całość muzealiów, archiwaliów, zabytków, przedmiotów oraz
depozytów będących w posiadaniu Muzeum, posiadających wartość
artystyczną, historyczną lub naukową, podczas wystaw czasowych,
transportu krajowego i/lub międzynarodowego związanego z
organizowanymi wystawami czasowymi lub samych transportów
muzealiów w zakresie otwartej umowy ubezpieczenia „Nail to Nail”
dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Mienie należące do Ubezpieczającego i /lub inne mienie osób
trzecich transportowane na ryzyku Ubezpieczającego i/lub, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, w tym również
powierzone i/lub nadane Ubezpieczającemu przez jego
kontrahentów.
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Pozostałe mienie wykorzystywane na potrzeby organizowanych
wystaw/ekspozycji, w tym m.in. elementy dekoracyjne, etc.
Zakres ubezpieczenia

Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i/lub utraty zbiorów na
skutek nagłych i niespodziewanych zdarzeń losowych –
ubezpieczenia w zakresie „Nail to Nail” („od gwoździa do gwoździa”)
podczas wystawy, transportu/re-transportu, prac związanych z
wystawą oraz pakowania, montażu/demontaży, transportów nie
związanych z organizowaną wystawą, w tym m.in powstałe w
wyniku:
1. Zdarzeń losowych, w tym m.in. kradzieży z włamaniem,
rabunku, wandalizmu, graffiti, podczas okresu ekspozycji
i/lub składowania, również w czasie gdy miejsce wystawy jest
zamknięte dla publiczności.
2. Strajków, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych
oraz aktów terroru podczas okresu ekspozycji i/lub
składowania.
3. Uszkodzeń mechanicznych przedmiotów delikatnych.
4. Podczas montażu/demontażu dzieł związanego w wystawą, w
tym oprawianie w ramy/gabloty, etc.
5. Szkody w trakcie transportu uwzględniające m.in. takie
klauzule instytutowe jak:
▪

Institute Strike Clauses z włączeniem ryzyka terroryzmu

▪

Institute Cargo Clauses A (ICCA) z uwzględnieniem m.in.:

o zdarzeń losowych,
o wypadku środka transportu wraz z ładunkiem,
o kradzieży środka transportu wraz z ładunkiem,
o kradzieży ładunku z środka transportu w tym wskutek
wypadku środka transportu, rabunku, wandalizmu lub jego
usiłowanie
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o zdarzeń powodujących śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia osoby sprawującej pieczę nad przedmiotem
ubezpieczenia, uniemożliwiających ochronę powierzonego
mienia,
o szkód podczas załadunku/przeładunku/rozładunku,
o szkód powstałych wskutek niewłaściwego dla przedmiotu
ubezpieczenia opakowania, o ile okoliczności te nie były
znane Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu i były poza
jego kontrolą.
o szkód powstałych w związku ze złym stanem technicznym
środka transportu, lub jego niezdolności do przewozu
przedmiotu ubezpieczenia, o ile okoliczności te nie były
znane Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu i były poza
jego kontrolą.
o szkód powstałych na skutek nietrzeźwości lub odurzenia
kierowcy środkami, po użyciu, których prowadzenie środka
transportu jest niedozwolone lub niewskazane,
o szkód powstałych podczas tymczasowego składowania,
o utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe
z innych ryzyk niż wymienione powyżej (m.in. podarcie,
zabrudzenie, rozsypanie, poplamienie, pogięcie, zgniecenie,
zamoczenie, uszkodzeń mechanicznych przedmiotów
delikatnych).
▪
Rodzaj transportu

Institute War Clauses dla transportów lotniczych.

1. Transport drogowy i/lub lotniczy i/lub kolejowy.
2. W przypadku zbiorów transport wykonywany przez
przewoźnika specjalizującego się w przewozie dzieł sztuki
i/lub transport własny wykonywany środkami transportu
dostosowanymi do przewozu dzieł sztuki i/lub transport
wykonywany przez firmę kurierską i/lub transport własny
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twórcy dzieła
3. Transport krajowy i międzynarodowy:
▪

90% transport zlecony

▪

10% transport własny

Transport krajowy:
▪

Transport drogowy: 98%

▪

Transport kolejowy: 2%

▪

Transport lotniczy: 0%

Transport międzynarodowy lata: 2022,2024,2025:
▪

Transport drogowy: 90%

▪

Transport lotniczy: 10%

Transport międzynarodowy rok 2023:

Sumy ubezpieczenia

▪

Transport drogowy: 50%

▪

Transport lotniczy: 50%

1. Szacowanie wartości: zgodnie z wyceną.
2. W przypadku spadku wartości dzieła, Ubezpieczyciel pokryje
różnicę między wartością po szkodzie a wartością
deklarowaną do ubezpieczenia.
3. Uwzględnienie kosztów restauracji dzieła po szkodzie.

Suma ubezpieczenia –

2.000.000 PLN

maksymalna wartość na
jeden środek transportu

Transporty przekraczające w/w wartość na jeden środek transportu
wymagają akceptacji Ubezpieczyciela przed ich zgłoszeniem do
ubezpieczenia.
Podlimit dla transportów wykonywany przez firmy kurierskie:
20.000 EUR na jeden środek transportu.
Podlimit dla pozostałego mienia wykorzystywanego na potrzeby
organizowanych wystaw/ekspozycji, w tym m.in. elementy
dekoracyjne, etc.: 250.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
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Przewidywany obrót
mienia w transporcie

10.000.000 PLN, w tym:
1. W okresie: 01.07.2022 r. – 20.03.2023 r.: 1.100.000 PLN, w
tym:
▪

Transport krajowy: 300.000 PLN

▪

Transport międzynarodowy: 800.000 PLN

2. W okresie: 21.03.2023 r. – 20.03.2024 r.: 6.300.000 PLN, w
tym:
▪

Transport krajowy: 300.000 PLN

▪

Transport międzynarodowy: 6.000.000 PLN

3. W okresie: 21.03.2024 r. – 20.03.2025: 2.600.000 PLN, w
tym:

Rodzaj opakowania

▪

Transport krajowy: 1.000.000 PLN

▪

Transport międzynarodowy: 1.600.000 PLN

W przypadku muzealiów profesjonalne skrzynie transportowe,

transportowanego mienia materiały bezstykowe, opakowania bezkwasowe; w przypadku
archiwaliów opakowania zgodne z zaleceniami konserwatorskim
Składka

1. Składka za okres ubezpieczenia obliczana jest od planowanej
wartości mienia w transporcie.
2. Składka jest składką minimalną i depozytową w wysokości
70% przewidywanej składki za okres ubezpieczenia
wyliczonej wg ustalonej stawki w umowie ubezpieczenia od
planowanych obrotów mienia w transporcie w okresie
ubezpieczenia.
3. Jeżeli przewidywana wartość obrotów mienia w transporcie
będzie wyższa od planowanej, Ubezpieczający dopłaci
składkę od nadwyżki zrealizowanych obrotów mienia w
transporcie wg ustalonej stawki w umowie ubezpieczenia.
4. Składka minimalna i depozytowa płatna jest w III ratach.
▪

I rata składki płata w terminie co najmniej 30 dni od daty
wystawienia polisy przez Ubezpieczyciela.
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▪

II rata składki płatna do dnia 30.03.2023 r

▪

III rata składki płatna do dnia 30.03.2024 r

5. Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę obciążenia
rachunku Zamawiającego.
Franszyza integralna

Nie występuje

Franszyza redukcyjna

Nie występuje

(na każde zdarzenie)

Klauzule dodatkowe,

1. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu:

warunkujące ważność

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą

oferty

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły że wyłączenie
odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej
i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
Dyrektora Muzeum. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres
ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego
niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników
ubezpieczonego innych niż Dyrektor Muzeum. Szkody z tytułu
rażącego niedbalstwa pokryte zgodnie ze standardem zakresu
Instytutowej Klauzuli Ładunkowej „A”.

2. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy, strony uzgodniły, że do zakresu ochrony
włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do
wysokości 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia oraz
zabezpieczenia mienia, w tym koszty związane z usunięciem
zanieczyszczeń wody, gleby, które mogą powstać na skutek
zdarzenia szkodowego w mieniu należącym do Zamawiającego oraz
koszty ich rekultywacji. Koszty związanie z usunięciem
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zanieczyszczeń wody, gleby i koszty ich rekultywacji nie są związane
ze skażeniami radioaktywnymi, spowodowanymi reakcją jądrową
oraz odpadami przemysłowymi”.

3. Klauzula kosztów dodatkowych, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo
objęte wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego
należne rzeczoznawcom, ekspertom, koszty tłumaczeń, które to
wynagrodzenia Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest
ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia
uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia
szkodowego. Limit odpowiedzialności wynosi 20% wartości szkody,
ponad sumę ubezpieczenia”.

4. Klauzula prolongaty, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły:
a) Odmiennie niż stanowi art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się pierwszego
dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia, niezależnie od możliwości wyznaczenia
terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty późniejszego,
niż pierwszy dzień okresu ubezpieczenia.
b) Odmiennie, niż stanowi art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,
Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki
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w terminie nie krótszym, niż 14 dni od otrzymania wezwania
do zapłaty,
z ewentualnym zastrzeżeniem sankcji określonej w art. 814 § 2
Kodeksu cywilnego zdanie pierwsze”.

5. Klauzula Prewencyjna, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną,
Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty
wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczonemu środków w
celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym koszty
akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy
ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet, jeżeli nie
wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.”

6. Klauzula zrzeczenia się prawa regresu w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel zrzeka się prawa regresu w stosunku do osób
fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczającego na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o
świadczenie usług, w stosunku do osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą na rzecz Ubezpieczającego
(samozatrudnienie) oraz podmiotów powiązanych z
Ubezpieczającym. Na wniosek Ubezpieczyciela, Ubezpieczający może
go zwolnić z wyżej opisanego zobowiązania. Ponadto Ubezpieczyciel
umożliwi Ubezpieczającemu w trakcie trwania okresu ubezpieczenia
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zniesienie regresu w stosunku do innych podmiotów po ich
uprzednim zgłoszeniu Ubezpieczycielowi. Ponadto przejście roszczeń
regresowych na Ubezpieczyciela nie następuje, jeżeli stałoby się to
ze szkodą dla Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zachowuje
roszczenie regresowe w odniesieniu do osób, które spowodowały
Szkodę w wyniku winy umyślnej.”

7. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie,
w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w
OWU skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w
odpowiednim terminie, będą miały zastosowanie tylko w sytuacji,
kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi
ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody”.

8. Klauzula dodatkowych kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, w nocy, w dni ustawowo wolne od pracy
oraz dodatkowe koszty frachtu ekspresowego w
brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w
godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni ustawowo
wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, w tym frachtu
lotniczego, poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym
mieniu. Limit odpowiedzialności wynosi 10% wartości szkody, ponad
sumę ubezpieczenia”.

9. Klauzula terminu dokonania oględzin w brzmieniu:
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„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w
przypadku zajścia zdarzenia szkodowego, Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż
3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Jeżeli oględziny nie
nastąpią w w/w terminie, Ubezpieczony uprawniony jest do
likwidacji szkody, dokumentując zakres i okoliczności szkody.
Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych
kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych,
Ubezpieczający niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody
zawiadomi o tym fakcie policję”.

10. Klauzula wypłaty zaliczki w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że gdyby
ustalenie wysokości odszkodowania w terminie określonym w
O.W.U. okazało się niemożliwe, a na podstawie przedłożonych przez
Ubezpieczonego dokumentów możliwe będzie ustalenie
odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela i określenie
bezspornej części odszkodowania, zostanie ona wypłacona w formie
zaliczki, na żądanie brokera Ubezpieczonego lub samego
Ubezpieczonego, z dotrzymaniem terminu 30 dni od dnia zgłoszenia
szkody Ubezpieczycielowi”.

11. Klauzula likwidacji drobnych szkód w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że jeżeli w
przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 10.000
PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczony ma prawo po zgłoszeniu
szkody do Ubezpieczyciela/Brokera do samodzielnej likwidacji takiej
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szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:
a) Datę sporządzenia protokołu,
b) Datę wystąpienie szkody,
c) Przyczynę powstania szkody,
d) Wykaz uszkodzeń,
e) Szacunkowa wartość szkody, jeżeli na tym etapie będzie
możliwa do określenia,
f) Faktura za naprawę/wymianę,
g) Dokumentację zdjęciową,
W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel będzie mógł zażądać
dodatkowych dokumentów oraz dokonać weryfikacji przesłanych
dokumentów. Niezależnie od postanowień przedmiotowej klauzuli,
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeżeli
zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa”.

12. Klauzula pro rata temporis, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie
rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności
związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą
w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczyciel nie będzie uwzględniał jakichkolwiek kosztów
manipulacyjnych.”

13. Klauzula jurysdykcji, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory
wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny
właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.”
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14. Klauzula ustalenia okoliczności szkody, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia o
szkodzie lub wypadku prowadzić postępowanie likwidacyjne
zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze
szkodą oraz wysokością roszczenia, w szczególności wypłacić
odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne
postępowania, w tym sądowe lub przygotowawcze. Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowania, o ile postępowania nie mają wpływu na
ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego lub ustalenie
wysokości należnego odszkodowania”.

15. Klauzula par i zestawów, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
przypadku szkody eksponatu, który jest częścią pary lub zestawu,
Ubezpieczyciel pokryje zmniejszenie lub utratę wartości całego
zestawu/pary, a nie tylko elementu uszkodzonego”.

16. Klauzula subrogacji, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli tak
stanowi umowa zawarta pomiędzy
Ubezpieczającym/Ubezpieczonym, a
Pakującym/Przewoźnikiem/Spedytorem/Linią
Lotniczą/Wypożyczającym, prawo regresu Ubezpieczyciela w
przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu niniejszej umowy
ubezpieczenia zostaje wyłączone”.
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17. Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony, w brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres
ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia powstałe w następstwie
aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, niepokojów społecznych,
rozruchów i strajków. Limit odpowiedzialności. Przedmiotowa
klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych wskutek skażenia
biologicznego, chemicznego”.

CZĘŚĆ 2
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ZAKRES OBLIGATORYJNY:
1. Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony poniżej warunkuje
ważność oferty dla CZĘŚCI 2.
2. Wszelkie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisu
Przedmiotu Zamówienia, będą miały pierwszeństwo stosowania przed
postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym
wzorcu umownym stosowanym przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje
pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:
a) zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w Opisie
Przedmiotu Zamówienia,
b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte w
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ubezpieczający

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (POLIN)
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762

Ubezpieczony

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (POLIN)
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ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
REGON: 140313762
System ubezpieczenia

Umowa generalna

Okres obowiązywania umowy

Od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2025 z podziałem na trzy
roczne okresy ubezpieczenia zaczynające się od dnia 21.12.2022

Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę w odniesieniu do każdego z
rocznych okresów ubezpieczenia odrębnym dokumentem
ubezpieczenia (polisą).
Okres ubezpieczenia

Dla samochodu zgłoszonego do ubezpieczenia AC, OC, NNW, ASS
wskazanego w załączniku nr 10 do SWZ okresy ubezpieczenia
wynoszą:
▪

21.12.2022 – 20.12.2023

▪

21.12.2023 – 20.12.2024

▪

21.12.2024 – 20.12.2025

oraz okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia dla
każdego nowego samochodu zgłoszonego do ubezpieczenia AC,
OC, NNW, ASS w trakcie trwania umowy.
Przedmiot ubezpieczenia

Wszelkie pojazdy osobowe, ciężarowe, przyczepy, będące
własnością Ubezpieczającego oraz pojazdy użytkowane przez
Ubezpieczającego, o ile ponosi on ryzyko ich utraty lub
uszkodzenia, albo obowiązek ich ubezpieczenia wynika z
odrębnej umowy,

Zakres ubezpieczenia

1. Auto-Casco w pełnym zakresie (AC)

Ubezpieczenie auto-casco obejmujące ryzyko uszkodzenia
i utraty pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek m.in:
a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia
pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub
przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
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b) powodzi, zatopienia, zassania cieczy przez pracujący silnik,
uderzenia pioruna oraz jego następstw, pożaru, wybuchu,
opadu atmosferycznego, upadku statku powietrznego,
lawiny, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
c) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,
d) użycia pojazdu w związku z koniecznością przewozu osób,
którym ma być udzielona pomoc lekarska,
e) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
f) działania osób trzecich, w tym również dewastacji,
włamania,
g) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub
wyposażenia,
2. Odpowiedzialność Cywilna (OC)
3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
4. Assistance (Ass)

Zakres terytorialny

4. AC – teren Europy
5. OC – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych (Dz. U. 124, poz. 1152) wraz
z późniejszymi zmianami,
6. NNW - zgodnie z zakresem terytorialnym AC
7. Assistance - zgodnie z zakresem terytorialnym AC.

Suma ubezpieczenia

1. AC – zgodnie z wykazem pojazdów stanowiącym załącznik nr
10 do SWZ,
a) Suma ubezpieczenia przyjęta do kalkulacji składki za cały

okres przedmiotu zamówienia powinna odpowiadać sumie
ubezpieczenia podanej w załączniku nr 10 do SWZ.
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b) Wartości pojazdów nowo zgłaszanych do ubezpieczenia AC

przyjmuje się jako:
▪

dla pojazdów fabrycznie nowych – fakturowe (łącznie
z VAT)

▪

dla pojazdów używanych będących własnością
Zamawiającego w momencie zawarcia umowy – wartości
rynkowe (ustalone na podstawie Katalogu Eurotax/ Info
Expert łącznie z VAT) – zgodnie z wykazem pojazdów
stanowiących załącznik nr 10 do SWZ

▪

dla pojazdów używanych, przyjętych do użytkowania
przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy – zgodne
z wartością uwidocznioną w dokumencie przyjęcia
(łącznie z VAT) lub ustalone w oparciu o Eurotax/Info
Expert, jeśli suma zapisana w dokumencie przyjęcia jest
niższa od wartości rynkowej.

▪

Wyposażenie dodatkowe – wartość wyposażenia
zainstalowanego w samochodzie podwyższa sumę
ubezpieczenia pojazdu, o której mowa w pkt a) i stanowi
jej integralną część

2. OC – wysokość sumy gwarancyjnej zgodnie
z postanowieniami art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych wynosi:
1) szkody na osobie 5.210.000,00 Euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia bez względu na liczbę
poszkodowanych,
2) szkody na mieniu 1.050.000,00 Euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia bez względu na liczbę
poszkodowanych,
3. NNW – suma ubezpieczenia 10.000 PLN/miejsce.
Składka

1. Składka (za każde ryzyko OC, AC, NW) naliczana na każdy
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dwunastomiesięczny okres trwania ubezpieczenia.
2. Składka za każdy okres ubezpieczenia płatna będzie
jednorazowo.
3. Płatność składki będzie płatna nie wcześniej niż w ciągu
30 dni od daty wystawienia polisy przez Ubezpieczyciela.
4. Datę zapłaty składki przyjmuje się, jako datę obciążenia
rachunku Zamawiającego.
Franszyza redukcyjna/ udział

Zniesiona

własny
Redukcja sumy ubezpieczenia

Zniesiona

Amortyzacja części

Zniesiona

Likwidacja szkód

W jednostkach Ubezpieczyciela lub przez podmiot zewnętrzny.

CZĘŚĆ 2
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ZAKRES FAKULTATYWNY
Niewłączenie przez Wykonawcę ryzyka wymienionego w pkt 1-5 poniżej, do oferty
ubezpieczenia nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej
ofercie zaproponowane poniżej ryzyko dodatkowe. Zakres pokrycia ryzyk dodatkowych
wpłynie na ocenę oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert, opisanymi w Rozdziale XIX SWZ.

Ryzyka i klauzule dodatkowe, podlegające ocenie, lecz nie warunkujące ważności oferty.
Klauzula opon

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel włącza szkody powstałe podczas kierowania
pojazdem, jeżeli bieżnik którejkolwiek z zamontowanych na
kołach pojazdu opon nie spełniał warunków technicznych
określonych na podstawie prawa o ruchu drogowym, z
ograniczeniem do maksymalnie 3 zdarzeń tego typu w trakcie
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trwania każdego okresu rozliczeniowego w ramach niniejszej
Umowy”.
Klauzula wymiany

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą

zabezpieczeń

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że
Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty
wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów
zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy
(fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) w
wyniku kradzieży. Warunkiem uznania roszczenia jest
przedłożenie poświadczenia zgłoszenia szkody na Policji”.

Klauzula pokrywy silnika

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że Ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty powstałe na skutek
otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika”.

Klauzula badań

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą

technicznych i uprawnień

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,

do kierowania

że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą
z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd
nie posiadał ważnego badania technicznego lub / i kierujący
pojazdem nie posiadał ustawowo wymaganych uprawnień do
kierowania tym pojazdem, jeżeli okres braku posiadania
ważnego badania technicznego /wymaganych uprawnień nie
przekroczył 30 dni od daty ekspiracji dokumentów, a także o ile
brak ważnego badania technicznego i ważności uprawnień nie
miały wpływu na powstanie szkody”.

Klauzula automatycznego

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą

pokrycia

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną
ubezpieczeniową, wszystkie pojazdy, w których posiadanie
Ubezpieczający wejdzie w trakcie trwania Umowy generalnej.
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Ochrona rozpocznie się z dniem przejścia na Ubezpieczającego
ryzyka związanego z posiadaniem tych środków.
Ubezpieczający, obowiązany będzie podać niezbędne
informacje w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia
ochrony ubezpieczenia danego pojazdu”.
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Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. „Ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w Warszawie w podziale na dwie części”

Pełna nazwa (firma) wykonawcy: ________________________________________________
Siedziba i adres wykonawcy: ____________________________________________________
REGON: ____________________________ NIP: ____________________________________
Adres e-mail: ________________________________________________________________
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: _________________________________________

(wykonawca stawia znak “X” w kratkę po prawej stronie Części zamówienia objętej ofertą)

CZĘŚĆ 1 - UBEZPIECZENIE ZBIORÓW PODCZAS WYSTAW CZASOWYCH,
TRANSPORTU KRAJOWEGO LUB MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZANEGO Z
ORGANIZOWANYMI WYSTAWAMI CZASOWYMI LUB SAMYCH TRANSPORTÓW



ZBIORÓW W ZAKRESIE OTWARTEJ UMOWY UBEZPIECZENIA „NAIL TO NAIL”


CZĘŚĆ 2 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Część 1 - UBEZPIECZENIE ZBIORÓW PODCZAS WYSTAW CZASOWYCH, TRANSPORTU
KRAJOWEGO

LUB

MIĘDZYNARODOWEGO

ZWIĄZANEGO

Z

ORGANIZOWANYMI

WYSTAWAMI CZASOWYMI LUB SAMYCH TRANSPORTÓW ZBIORÓW W ZAKRESIE
OTWARTEJ UMOWY UBEZPIECZENIA „NAIL TO NAIL”

Realizację Części 1 (za okres od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.07.2022 r.
do 20.03.2025 r.) oferujemy za cenę ofertową brutto*:
................................................................................. …………………………………………………..złotych
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*cenna brutto odpowiada składce minimalnej i depozytowej w wysokości 70%
przewidywanej składki rocznej.

Część 2 – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Realizację Części 2 (za okres od 21.12.2022 r. do 20.12.2025 r.) oferujemy za cenę ofertową
brutto: .................................................................................
…………………………………………………..złotych

W ramach oferty do Części 2 uwzględnione zostały ryzyka fakultatywne:

(wykonawca stawia znak “X” w kratkę po prawej stronie opisu ryzyka, którego
pokrycie objęte jest jego ofertą)
Klauzula opon
Ubezpieczyciel włącza szkody powstałe podczas kierowania pojazdem, jeżeli
bieżnik którejkolwiek z zamontowanych na kołach pojazdu opon nie spełniał
warunków technicznych określonych na podstawie prawa o ruchu drogowym -



z ograniczeniem do maksymalnie 3 zdarzeń tego typu w trakcie trwania
każdego okresu rozliczeniowego w ramach niniejszej Umowy
Klauzula wymiany zabezpieczeń
Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek
zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w
przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu)



w wyniku kradzieży. Warunkiem uznania roszczenia jest przedłożenie
poświadczenia zgłoszenia szkody na Policji.
Klauzula pokrywy silnika
Ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty powstałe na skutek otwarcia w trakcie 
jazdy pokrywy silnika.
Klauzula badań technicznych i uprawnień do kierowania
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC,
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gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego badania
technicznego lub / i kierujący pojazdem nie posiadał ustawowo wymaganych
uprawnień do kierowania tym pojazdem, jeżeli okres braku posiadania ważnego
badania technicznego /wymaganych uprawnień nie przekroczył 30 dni od daty
ekspiracji dokumentów, a także o ile brak ważnego badania technicznego i
ważności uprawnień nie miały wpływu na powstanie szkody.
Klauzula automatycznego pokrycia
Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową, wszystkie
pojazdy, w których posiadanie Ubezpieczający wejdzie w trakcie trwania
Umowy

generalnej.

Ubezpieczającego

Ochrona

ryzyka

rozpocznie

związanego

z

się

z

dniem

posiadaniem

przejścia

tych

na 

środków.

Ubezpieczający, obowiązany będzie podać niezbędne informacje w terminie 3
dni roboczych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia danego pojazdu.

STAWKI UBEZPIECZENIOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ W ZAKRESIE UWZGLĘDNIONYM W OFERCIE
WYKONAWCY

Część 1 - UBEZPIECZENIE ZBIORÓW PODCZAS WYSTAW CZASOWYCH, TRANSPORTU
KRAJOWEGO

I/LUB

MIĘDZYNARODOWEGO

ZWIĄZANEGO

Z

ORGANIZOWANYMI

WYSTAWAMI CZASOWYMI LUB SAMYCH TRANSPORTÓW ZBIORÓW W ZAKRESIE
OTWARTEJ UMOWY UBEZPIECZENIA „NAIL TO NAIL”
Przewidywany
obrót
mienia
w
transporcie
w
okresie
objętym
przedmiotem zamówienia

Stawka

Składka za okres
ubezpieczenia
(100%)

Składka
minimalna i depozytowa* w
wysokości 70%
przewidywanej składki w
okresie objętym
przedmiotem zamówienia

10.000.000 zł, w tym:
Transport krajowy

1.600.000 zł

Transport

8.400.000 zł
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międzynarodowy
Składka minimalna i depozytowa w wysokości 70% przewidywanej składki
za okres od 01.07.2022 r. do 20.03.2025 r.

*Składka minimalna i depozytowa za każdy z okresów polisowych liczona wg wzoru:
Przewidywany obrót mienia w transporcie w okresie objętym przedmiotem zamówienia x Stawka
Roczna x 70%

Część 2- UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczane ryzyko

Suma
ubezpieczenia

AC pojazdów (1 pojazd)

23.600,00 zł

Ubezpieczane ryzyko

Składka roczna

Stawka
roczna

Składka
za 12 miesięcy

Składka Składka Składka
za 12
za 24
za 36
miesięcy miesiące miesięcy

Składka
za 24 miesiące

Składka
za 36
miesięcy

NNW (1 pojazd)
Assistance (1 pojazd)
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
(1 pojazd)

Dane podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy(com) (jeżeli dotyczy):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Ponadto oświadczamy, że:
3. Informacje zawarte na stronach od nr ____ do nr ____ stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010 i 1649). W przypadku zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Jeżeli wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający będzie uprawniony do ujawnienia zastrzeżonych
informacji osobom trzecim, bez żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy;
4. Wykonawca jest (proszę zaznaczyć właściwe):
 mikroprzedsiębiorstwem
 małym przedsiębiorstwem
 średnim przedsiębiorstwem1;
 innym przedsiębiorstwem
5. Wykonawca zapoznał się ze SWZ oraz załącznikami, zdobył wszelkie informacje konieczne
do przygotowania oferty, przyjmuje warunki określone w SWZ i zobowiązuje się do
wykonania zamówienia zgodnie z nimi;
6. Oświadczamy, że posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 381 t.j.), co najmniej w zakresie
tożsamym z przedmiotem zamówienia;
7. Zaoferowana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, zawiera wszystkie
koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług (VAT);
8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj.
do dnia 20 lipca 2022 r.;
1

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsię biorstw (Dz. U.
L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa n ie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi prze dsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.
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9. W wypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej Wykonawca zobowiązuje
się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.

_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 125 UST. 1 USTAWY
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie w podziale na dwie części”, oświadczam, że w stosunku do
Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu opisane w
Rozdziale VIII SWZ, w tym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) oraz, że
Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII SWZ warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:

1.

zdolności do występowania obrocie gospodarczym,

2.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;

3.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4.

zdolności technicznej lub zawodowej.

Ponadto Wykonawca oświadcza, iż jest wpisany do rejestru ________ prowadzonego
przez__________ pod nr__________. Dokument można bezpłatnie uzyskać pod
adresem ______________
_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie w podziale na dwie części” oświadczam, że w celu wykazania
spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca polega na
następujących zasobach innych podmiotów:

(należy wskazać dane podmiotu oraz zakres zasobów danego podmiotu)

_____________________ - w zakresie: ___________________________________________
w następujący sposób i w okresie: _______________________________________________

_____________________ - w zakresie: ___________________________________________
w następujący sposób i w okresie: _______________________________________________

_____________________ - w zakresie: ___________________________________________
w następujący sposób i w okresie: _______________________________________________

_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie w podziale na dwie części” oświadczam, że:

Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust 1. pkt 5 ustawy. Do
tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2021, poz. 275) należą następujące podmioty:
1) …..........................................
2) …...........................................
3) …...........................................

Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust 1. pkt 5 ustawy.

_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
CZĘŚĆ 1 - UBEZPIECZENIE ZBIORÓW PODCZAS WYSTAW CZASOWYCH, TRANSPORTU
KRAJOWEGO I/LUB MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZANEGO Z ORGANIZOWANYMI
WYSTAWAMI CZASOWYMI LUB SAMYCH TRANSPORTÓW ZBIORÓW W ZAKRESIE
OTWARTEJ UMOWY UBEZPIECZENIA „NAIL TO NAIL” DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW
POLSKICH POLIN W WARSZAWIE

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2019, z późn. zm.) - nr postępowania PZP.271.22.2022.
2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia zbiorów podczas wystaw czasowych, transportu krajowego i/lub
międzynarodowego związanego z organizowanymi wystawami czasowymi lub samych
transportów zbiorów w zakresie otwartej umowy ubezpieczenia „NAIL TO NAIL” dla
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
3. Ubezpieczający oświadcza, iż brokerem Ubezpieczającego w zakresie bieżącej
administracji umowy ubezpieczenia oraz wsparcia przy likwidacji szkód będzie Marsh sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 98.
4. Osobą odpowiedzialną:
1) za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest: __________________
2) za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest: _____________________
5. W przypadku zmiany osób, o których mowa powyżej, umowa nie wymaga aneksowania.
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§2
Okres obowiązywania umowy
1.

Umowa obowiązuje od zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.07.2022 r. do
20.03.2025 r.

2.

Ubezpieczyciel w ramach umowy wystawi polisę/umowę generalną na cały okres
ubezpieczenia o którym mowa w §2 ust 1 oraz będzie potwierdzał ochronę
ubezpieczeniową w odniesieniu do każdego zgłoszenia do ubezpieczenia w ramach
polisy/umowy generalnej odrębnym dokumentem polisowym oraz
certyfikatem/certyfikatami dla stron użyczających.

3.

Ubezpieczyciel wystawi polisę/umowę generalną najpóźniej do 5 dnia przed mającym
się rozpocząć okresem ubezpieczenia, zgodnie z §2 ust 1.

§3
Składka ubezpieczeniowa – wysokość, płatność, rozliczenie
1.

Składka będzie płatna zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do
Umowy, dla części 1 złożoną w postępowaniu nr PZP.271.22.2022.

2.

Składka płatna będzie w III równych ratach na podstawie dokumentu/ów
ubezpieczeniowych wystawionych przez Ubezpieczyciela, tj.:
a) I rata składki płatna w terminie co najmniej 30 dni od daty wystawienia
polisy/umowy generalnej;
b) II rata składki płatna do 30.03.2023 r;
c) III rata składki płatna do 30.03.2024 r;

3.

Składka jest składką minimalną i depozytową w wysokości 70% przewidywanej składki za
okres ubezpieczenia, która rozliczana będzie na podstawie stawek zastosowanych w
ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 i nie może być wyższa niż 150% składki
rocznej.

4.

Za zapłatę przez Ubezpieczającego należnej Ubezpieczycielowi składki, uznaje się datę
obciążenia rachunku Zamawiającego. W przeciwnym wypadku składkę uważa się za
zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela.

5.

Zwroty składek rozliczane będą na podstawie stawek wskazanych w ofercie Wykonawcy
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stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
6.

Składka za okres ubezpieczenia obliczana jest od wartości mienia w transporcie.

§4
Warunki ubezpieczenia
1. Ochrona ubezpieczeniowa będzie realizowana zgodne z SWZ do postępowania nr
PZP.271.22.2022 oraz Ofertą złożoną przez Wykonawcę w tym postępowaniu, a
stanowiącą załącznik nr ….. do Umowy.
2. Wszelkie postanowienia Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia
publicznego (dalej: PPU) będą miały pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami
zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym wzorcu umownym
stosowanym przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do
uregulowań:
a) zagadnień pominiętych w PPU,
b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte w PPU.

§5
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę
1.

Wykonawca (lub Podwykonawca - jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części
zamówienia podwykonawcy) potwierdza zatrudnienie przez cały okres realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy, osób bezpośrednio wykonujących czynności (tzw. „osoby
dedykowane do obsługi klienta”) polegające na:

a) wystawianiu dokumentów ubezpieczeniowych,
b) wystawianiu aneksów oraz dodatków do zawartych umów ubezpieczenia,
c)

wystawianiu dokumentów dotyczących płatności składki,

d) udziale w spotkaniach z Zamawiającym,
e) prowadzeniu kompleksowej obsługi na rzecz Zamawiającego w zakresie dotyczącym
przedmiotu umowy, w tym m.in.: obsługi administracyjnej zawartych umów, ich
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rozliczania, bieżącego kontaktu z Zamawiającym celem wyjaśniania wszelkich
wątpliwości dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
2.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń/dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.

W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w
terminie nie krótszym niż 21 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę zanonimizowaną kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów,
nr PESEL pracowników).
c)

informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
4.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w
ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 PLN za każdy
stwierdzony przypadek takiego naruszenia.

§6
Przetwarzanie danych osobowych i Informacje poufne
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i przetwarzania
danych osobowych, otrzymanych od siebie nawzajem tylko w celu realizacji niniejszej
umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie od dnia
zawarcia umowy aż do jej zakończenia.
2. Strony zobowiązują się, aby dokumenty, wymienione między Stronami oraz informacje
dotyczące drugiej Strony, a nieujawnione do wiadomości publicznej, nabyte w trakcie
trwania współpracy posiadały status informacji prawnie chronionych i bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony nie zostały ujawnione żadnej osobie trzeciej.
3. W przypadku informacji i dokumentów udostępnianych przez Zamawiającego na
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podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ust. 1 i 2 nie mają zastosowania.

§7
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w zakresie
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w
formie pisemnego aneksu do umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342);
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie
tych zmian.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów2.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4 będzie obejmować wyłącznie część
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana
Nie dotyczy Wykonawcy nieposiadającego siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2
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wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w
życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie należne
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w
związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi
stanowiące przedmiot umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu lub obniżenia
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie należne
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi
stanowiące przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zawierającym w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
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nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z
których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń, zarówno przed jak i po zmianie, pracowników
świadczących usługi stanowiące przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu, w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy
oraz części wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiadającej temu
zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2; lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń, zarówno przed jak i po zmianie, pracowników
świadczących usługi stanowiące przedmiot umowy, wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę,
z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia należnego Wykonawcy
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1
pkt 3;
− wraz z potwierdzającymi zawarte w zestawieniach wyliczenia dokumentami
źródłowymi takimi jak dokumenty księgowe i kadrowe (np. umowy o pracę).
9. Informacje zawarte we wnioskach o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy oraz informacje, o których mowa w ust. 8, przekazywane
będą z uwzględnieniem zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których
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będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.
11. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne
Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz
z uzasadnieniem.
12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku stosuje się odpowiednio powyższe
postanowienia.
13. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni roboczych od
dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§8
Klauzula waloryzacyjna
Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, gdy koszty ponoszone
przez Wykonawcę dotyczące opłaty reasekuracyjnej wzrosną o co najmniej 10%
w stosunku do treści złożonej w postępowaniu Oferty. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy nie może następować częściej, niż jeden raz na rok, przy czym pierwsza
zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia
Umowy. Podstawą do uznania, iż spełniły się przesłanki do zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy jest wniosek Wykonawcy ze wskazaniem poniesionych i
udokumentowanych przez Wykonawcę zwiększonych kosztów. Wynagrodzenie zostanie
zwiększone po akceptacji przez Zamawiającego wniosku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia w trakcie trwania
Umowy to 10% wartości pierwotnego wynagrodzenia brutto.
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§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w SWZ i w PPU zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących Ubezpieczającego uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy
ubezpieczenia.
3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do niewykorzystywania nazw: „Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN”, „Muzeum POLIN” oraz „POLIN”, w jakiejkolwiek publicznej akcji
promocyjnej bądź reklamowej. Nie dotyczy to przypadków, w których zobowiązanie do
udzielania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
4. Ubezpieczyciel oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 7
ust. 9 tej ustawy. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom
lub korzystania z usług lub zasobów innych podmiotów Ubezpieczyciel zobowiązuje się
do weryfikacji tychże na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących obowiązków związanych z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy właściwy
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

……………………………………………….
(podpis Zamawiającego)

………………………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

CZĘŚĆ 2 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2019, z późn. zm.) - nr postępowania PZP.271.22.2022.
2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia komunikacyjnego.
3. Ubezpieczający oświadcza, iż brokerem Ubezpieczającego w zakresie bieżącej
administracji umowy ubezpieczenia oraz wsparcia przy likwidacji szkód będzie Marsh sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 98.
4. Osobą odpowiedzialną:
a) za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:
____________________
b) za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest: ____________________
5. W przypadku zmiany osób, o których mowa powyżej, umowa nie wymaga aneksowania.
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§2
Okres obowiązywania umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 20.12.2025, z podziałem na trzy roczne
okresy ubezpieczenia, zaczynające się od 21.12.2022 r.
2. Ubezpieczyciel w ramach umowy wystawi polisę/y ubezpieczeniowe dla każdego
z rocznych okresów ubezpieczenia:
a) I okres polisowy: 21.12.2022 – 20.12.2023 r.
b) II okres polisowy: 21.12.2023 r. – 20.12.2024 r.
c) III okres polisowy: 21.12.2024 r. – 20.12.2025 r.
3. Ubezpieczyciel wystawi polisę/y najpóźniej do 7 dni przed mającym się rozpocząć
okresem ubezpieczenia, zgodnie z brzmieniem §2 ust 2.

§3
Składka ubezpieczeniowa – wysokość, płatność, rozliczenie
1. Składka będzie płatna zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do
Umowy, dla części 2, złożoną w postępowaniu nr PZP.271.22.2022.
2. Składka będzie płatna na podstawie faktury/noty obciążeniowej wystawionej przez
Ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie
trwania roku polisowego, składka będzie płatna jednorazowo na podstawie faktury/noty
obciążeniowej wystawionej przez Ubezpieczyciela.
3. Składka płatna będzie jednorazowo, nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty
wystawienia polisy przez Ubezpieczyciela.
4. Za zapłatę przez Ubezpieczającego należnej Ubezpieczycielowi składki, uznaje się datę
obciążenia rachunku Zamawiającego. W przeciwnym wypadku składkę uważa się za
zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela.
5. Zwroty składek rozliczane będą na podstawie stawek wskazanych w ofercie Wykonawcy
stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
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§4
Warunki ubezpieczenia
1. Ochrona ubezpieczeniowa będzie realizowana zgodne z SWZ do postępowania nr
PZP.271.22.2022 oraz Ofertą złożoną przez Wykonawcę w tym postępowaniu, a
stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wszelkie postanowienia niniejszych Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie
zamówienia publicznego (dalej: PPU) będą miały pierwszeństwo stosowania przed
postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym
wzorcu umownym stosowanym przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje
pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:
a) zagadnień pominiętych w PPU,
b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte w PPU.

§5
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę
1.

Wykonawca (lub Podwykonawca - jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części
zamówienia podwykonawcy) potwierdza zatrudnienie przez cały okres realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy, osób bezpośrednio wykonujących czynności (tzw. „osoby
dedykowane do obsługi klienta”) polegające na:

a) wystawianiu dokumentów ubezpieczeniowych,
b) wystawianiu aneksów oraz dodatków do zawartych umów ubezpieczenia,
c)

wystawianiu dokumentów dotyczących płatności składki,

d) udziale w spotkaniach z Zamawiającym,
e) prowadzeniu kompleksowej obsługi na rzecz Zamawiającego w zakresie dotyczącym
przedmiotu umowy, w tym m.in.: obsługi administracyjnej zawartych umów, ich
rozliczania, bieżącego kontaktu z Zamawiającym celem wyjaśniania wszelkich
wątpliwości dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
2.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń/dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie
krótszym niż 21 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę zanonimizowaną kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez
adresów, nr PESEL pracowników)
c) informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
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d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w
ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 PLN, za każdy
stwierdzony przypadek takiego naruszenia.

§6
Przetwarzanie danych osobowych i Informacje poufne
1.

Zamawiający i Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i przetwarzania
danych osobowych, otrzymanych od siebie nawzajem tylko w celu realizacji niniejszej
umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie od dnia
zawarcia umowy aż do jej zakończenia.

2.

Strony zobowiązują się, aby dokumenty, wymienione między Stronami oraz
informacje dotyczące drugiej Strony, a nieujawnione do wiadomości publicznej, nabyte w
trakcie trwania współpracy posiadały status informacji prawnie chronionych i bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony nie zostały ujawnione żadnej osobie trzeciej.

3.

W przypadku informacji i dokumentów udostępnianych przez Zamawiającego
na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ust. 1 i 2 nie mają zastosowania.

§7
Zmiana umowy
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w zakresie
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,
w formie pisemnego aneksu do umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej
z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342);
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie
tych zmian.

3.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów3.

4.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4 będzie obejmować wyłącznie część
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana
wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie

Nie dotyczy Wykonawcy nieposiadającego siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w razie zmiany
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie należne Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze
zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi stanowiące
przedmiot umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu lub obniżenia minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy.

6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie należne Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi stanowiące
przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

7.

W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zawierającym w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie należne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie
wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w
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szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń, zarówno przed jak i po zmianie, pracowników
świadczących usługi stanowiące przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu, w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz
części wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiadającej temu zakresowi – w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2; lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń, zarówno przed jak i po zmianie, pracowników
świadczących usługi stanowiące przedmiot umowy, wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3;
− wraz z potwierdzającymi zawarte w zestawieniach wyliczenia dokumentami
źródłowymi takimi jak dokumenty księgowe i kadrowe (np. umowy o pracę).
9. Informacje zawarte we wnioskach o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy oraz informacje, o których mowa w ust. 8, przekazywane będą z
uwzględnieniem zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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.
10.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w
tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.

11.

W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy
powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
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uzasadnieniem.
12.

W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 7. W takim przypadku stosuje się odpowiednio powyższe
postanowienia.

13.

Zawarcie aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni roboczych od
dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§8
Klauzula waloryzacyjna
Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, gdy koszty ponoszone
przez Wykonawcę dotyczące opłaty reasekuracyjnej wzrosną o co najmniej 10%
w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy nie może następować częściej, niż jeden raz na rok, przy czym pierwsza
zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia
Umowy. Podstawą do uznania, iż spełniły się przesłanki do zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy jest wniosek Wykonawcy ze wskazaniem poniesionych i
udokumentowanych przez Wykonawcę zwiększonych kosztów. Wynagrodzenie zostanie
zwiększone po akceptacji przez Zamawiającego wniosku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia w trakcie trwania
Umowy to 10% wartości pierwotnego wynagrodzenia brutto.
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§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w SWZ i w PPU zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz przepisy ustawy prawo zamówień
publicznych.
2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących Ubezpieczającego uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy
ubezpieczenia.
3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do niewykorzystywania nazw: „Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN”, „Muzeum POLIN”, oraz „POLIN”, w jakiejkolwiek publicznej akcji
promocyjnej bądź reklamowej. Nie dotyczy to przypadków, w których zobowiązanie do
udzielania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
4. Ubezpieczyciel oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 7
ust. 9 tej ustawy. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom
lub korzystania z usług lub zasobów innych podmiotów Ubezpieczyciel zobowiązuje się
do weryfikacji tychże na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących obowiązków związanych z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy właściwy
będzie sąd powszechny o właściwości miejscowej dla siedziby Zamawiającego.
7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

……………………………………………….
(podpis Zamawiającego)

………………………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 11 do SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy
UWAGA: Poniższe oświadczenie wypełniającą tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia np. wspólnicy spółki cywilnej oraz konsorcja.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w podziale na dwie części”, oświadczam/(y), że w ramach wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
Nazwa/ firma

Adres Wykonawców

Wykonawców
Wykonawca nr 1 Lider konsorcjum
______________
Wykonawca nr 2
Konsorcjant___________________

1. Oświadczam/(y), że warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, polegający na posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1130 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z
przedmiotem zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części, w zakresie części 1/ części 24
spełnia Wykonawca____________________________________________________ (Proszę
wpisać, wykonawcę, który posiada ww. uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i będzie realizował zamówienie
_____________________________________

_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

4

zaznaczyć właściwe
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