
Numer postępowania: ZP/TP/9/2022

Specyfikacja warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji

pod nazwą:

Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale na II części:

część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu i

część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora

Numer postępowania: ZP/TP/9/2022

Zamawiający:

Sinfonia Varsovia, 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272

Warszawa, 28.12.2022 roku

Zatwierdzam:

z up. Kierownika Zamawiającego
Maciej Czeredys – Zastępca Dyrektora
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Rozdział I. Zamawiający

1. Zamawiającym jest Sinfonia Varsovia z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska
272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353,
REGON: 141246217, zwana dalej „zamawiającym”.

2. Numer telefonu zamawiającego: (22) 582 70 82 lub (22) 582 70 72.
3. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@sinfoniavarsovia.org.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/postepowania-pzp/.
5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji

warunków  zamówienia  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia:  https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/postepowania-
pzp/.

6. Godziny pracy zamawiającego: w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od
godz. 8:30 do godz. 17:00.

7. Postępowanie prowadzone jest  pod numerem:  ZP/TP/9/2022,  którym należy się posługiwać w
dokumentach i korespondencji związanej z postępowaniem.

8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera Marsh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa). Broker wspiera Zamawiającego w przygotowaniu i
przeprowadzeniu  postępowania  przetargowego,  oraz  wspiera  w  zakresie  bieżącej  obsługi
programu ubezpieczeniowego.

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zwane dalej „postępowaniem”, prowadzone
jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „PZP”, oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

2. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  podstawowym  bez  przeprowadzania  negocjacji  na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w którym w
odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  oferty  mogą  składać  wszyscy  zainteresowani
wykonawcy,  a  następnie  zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą  ofertę  bez  przeprowadzenia
negocjacji.

3. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością  prowadzenia
negocjacji.

4. Postępowanie  dotyczy  udzielenia  zamówienia  publicznego  na:  Świadczenie  usług
ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale na II części:
 część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu,
 część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora.

5. Szacowana wartość zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem” lub „zamówieniem
publicznym”, jest mniejsza niż progi unijne określone w art. 3 PZP.

6. Przy  udzielaniu  zamówienia  stosuje  się  przepisy  PZP  właściwe  dla  zamówień  klasycznych,
o wartości mniejszej niż progi unijne określone w art. 3 PZP.

Rozdział III. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
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5. Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 PZP.

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

7. Stosownie  do  art.  60  oraz  art.  121  ustawy  Pzp,  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez
Wykonawcę (lub  Podwykonawcę -  jeżeli  Wykonawca  powierza  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcy)  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu 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. 

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie  usług  ubezpieczeniowych  dla  Sinfonia  Varsovia  w
podziale na II części:
 część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu,
 część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora.

2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny kod CPV: 66510000-8 - u ubezpieczeniowe, 
pomocnicze kody CPV:
 66513000-9 - Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
 66516000-0 – Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określa  „Opis  przedmiotu  zamówienia”  stanowiący
załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na
wykonanie zamówienia wg podziału:    
 Część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu.
 Część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora.

4. Wykonawca  składający  ofertę  na  wykonanie  więcej  niż  jednej  części  winien  podać  w ofercie
warunki wykonania każdej części zamówienia oddzielnie.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia - 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 
2. Szczegółowe  terminy  wykonania  usług  w  ramach  zamówienia  określa  „Opis  przedmiotu

zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Rozdział VI. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę,  w  ofercie,  części  zamówienia,  których
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  oraz  podania  nazw  ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani.

3. Zamawiający  żąda,  aby  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  wykonawca  podał
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,  podwykonawców zaangażowanych w wykonanie
usług,  jeżeli  są  już  znani.  Wykonawca  zawiadamia  zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  w
odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się,  na zasadach określonych w art.  118 ust.  1 PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu,  wykonawca jest  obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany  inny  podwykonawca  lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
postępowania  o  udzielenie  zamówienia. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja
ekonomiczna lub finansowa 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.

5. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy  z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w SWZ.

2. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności  do  występowania  w  obrocie  gospodarczym  -  w  odniesieniu  do  tego  warunku

zamawiający nie formułuje wymagań;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów - Wykonawca wykaże, że posiada kompetencje lub uprawnienia do
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.), co
najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w odniesieniu do poszczególnych
części;

3) sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  -  w  odniesieniu  do  tego  warunku  zamawiający  nie
formułuje wymagań;

4) zdolności  technicznej  lub  zawodowej  -  w  odniesieniu  do  tego  warunku  zamawiający  nie
formułuje wymagań;

3. Oceniając  zdolność  techniczną  lub  zawodową,  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.

4. Wykonawca  samodzielnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  musi  spełniać  wszystkie
warunki udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności  zawodowej  w  zakresie  doświadczenia  polegać  będzie  na  doświadczeniu  podmiotu
udostępniającego zasoby,  podmiot  ten musi  wykazać się  całym wymaganym doświadczeniem
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(warunek ten nie zostanie spełniony, jeżeli wykonawca i podmiot udostępniający zasoby wykażą
się wspólnie wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym
wymaganym doświadczeniem).

6. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  całym
wymaganym doświadczeniem musi  wykazać się  co najmniej  jeden z tych wykonawców,  który
wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  6  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie
zamówienia  składają  wraz  z  ofertą  oświadczenie,  z  którego  wynika,  które  usługi  wykonają
poszczególni Wykonawcy.

Rozdział VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  wykluczy  wykonawcę,  w  stosunku  do
którego  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności  określonych  w  art.  108  ust.  1  PZP,  tj.
wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r.  o sporcie lub w  art.  54 ust.  1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  o
refundacji  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.  165a
Kodeksu  karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania  lub  utrudniania  stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.  115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust.  2 ustawy z dnia  15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania  wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo  oszustwa,  o  którym  mowa  w  art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo
przeciwko  wiarygodności  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  270-277d  Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w

spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo,  o  którym
mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem terminu  składania  ofert
dokonał  płatności  należnych podatków,  opłat  lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub
zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące  porozumienie  w sprawie
spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł  z  innymi  wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji,  w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  chyba  że  spowodowane tym zakłócenie  konkurencji
może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  wykluczy  wykonawcę,  w  stosunku  do
którego zachodzą okoliczności określone w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 PZP, tj. wykonawcę:
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;

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  PZP,  którego  nie  można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż 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.;

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji,  co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował
pozyskać  lub  pozyskał  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia;

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

3. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę  w  stosunku  do  którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności 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, tj.:
1) wykonawcę  wymienionego  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu Rady  (WE)  nr

765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją
na  Białorusi  i  udziałem  Białorusi  w  agresji  Rosji  wobec  Ukrainy  (Dz.  Urz.  UE  L  134  z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu
Rady  (UE)  nr  269/2014 z  dnia  17  marca  2014 r.  w  sprawie  środków ograniczających  w
odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego
dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
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dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i
655)  jest  osoba  wymieniona  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu 765/2006  i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r.  o rachunkowości  (Dz.  U.  z 2021 r.  poz.  217,  2105 i  2106) jest  podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został  wpisany  na  listę  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej  o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art.  1 pkt  3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Wykonawca może zostać wykluczony  przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie  zamówienia  na  zasadach  określonych  w  art.  111  PZP,  z  zastrzeżeniem wyjątków
określonych w art. 109 ust. 3 i art. 110 ust. 2 PZP.

Rozdział IX. Podmiotowe środki dowodowe

1. W celu  potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  w postępowaniu oraz
spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  żąda  złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów,  z  innym  wykonawcą,  który  złożył  odrębną  ofertę,  albo  oświadczenia  o
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub  informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;

3) zezwolenie  właściwego  organu  na  prowadzenie  działalności  ubezpieczeniowej  w  zakresie
tożsamym z przedmiotem zamówienia  lub zaświadczenie  właściwego organu nadzoru,  że
Wykonawca  prowadzi  działalność  ubezpieczeniową  w  wymaganym  zakresie  lub  gdy
zezwolenie bądź zaświadczenie nie jest wymagane 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 RP . 

2. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu

warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1  PZP,  w  zakresie
wskazanym przez zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;

2) Wykonawcy dodatkowo zobowiązani są złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
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13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 835) (Załącznik nr 12 do SWZ).

3. Oświadczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  2  pkt  1,  stanowi  dowód  potwierdzający  brak  podstaw
wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  dzień  składania  ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

4. Zamawiający  wzywa  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w
wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  podmiotowych  środków
dowodowych,  o  których  mowa w ust.  1  pkt  1-4,  aktualnych  na dzień  złożenia  podmiotowych
środków dowodowych.

5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy usług, w których wykonaniu
wykonawca ten  bezpośrednio  uczestniczył,  a  w  przypadku  świadczeń powtarzających  się  lub
ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

6. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  granicami  Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast  odpisu  albo  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej
Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  o  których  mowa  w ust.  1  pkt  2  -  składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji,  nie  ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

7. Jeżeli  w  kraju,  w  którym wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone  pod  przysięgą,  lub,  jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub  administracyjnym,  notariuszem,  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków.

9. Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych,  które
zamawiający  posiada,  jeżeli  wykonawca  wskaże  te  środki  oraz  potwierdzi  ich  prawidłowość i
aktualność.

10. W  zakresie  nieuregulowanym  przepisami  PZP  lub  postanowieniami  SWZ  do  oświadczeń  i
dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań
technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

11. Jeżeli  jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający
może  na  każdym  etapie  postępowania,  wezwać  wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub
niektórych  podmiotowych  środków  dowodowych,  jeżeli  wymagał  ich  złożenia  w  ogłoszeniu  o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
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12. Jeżeli  zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,  że złożone uprzednio  podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne,  zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  podmiotowych  środków  dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.

13. W przypadku, gdy złożone przez wykonawcę dokumenty lub oświadczenia dotyczące warunków
udziału  w  postępowaniu  zawierają  dane  wyrażone  w  innych  walutach  niż  złoty  polski,
zamawiający przeliczy te wartości na walutę polską przyjmując jako kurs przeliczeniowy średni
kurs  danej  waluty  publikowany  przez  Narodowy  Bank  Polski  z  dnia  publikacji  ogłoszenia  o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w dniu publikacji takiego ogłoszenia nie
będzie publikowany średni kurs danej waluty, zamawiający przeliczy te wartości na walutę polską
przyjmując jako kurs przeliczeniowy średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank
Polski z najbliższego dnia poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych, w którym taki średni kurs danej waluty został opublikowany.

Rozdział X. Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 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  zamówienia,  którego  wzór  stanowi
załącznik nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca,
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  potwierdza,  że
stosunek  łączący  wykonawcę  z  podmiotami  udostępniającymi  zasoby  gwarantuje  rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i  okres  udostępnienia  wykonawcy i  wykorzystania  przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca

polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,
kwalifikacji  zawodowych lub  doświadczenia,  zrealizuje  usługi,  których  wskazane zdolności
dotyczą.

5. Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające  zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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.

6. Podmiot,  który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą,
który  polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę  poniesioną  przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  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.
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8. 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.

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostępniających
zasoby,  przedstawia,  wraz  z  oświadczeniem,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1  PZP,  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 ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do
SWZ.

Rozdział XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w ramach spółki cywilnej
lub konsorcjum).

2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  do  reprezentowania  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
być załączone do oferty.

3. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.

4. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy  i  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy, jeżeli jest wymagane.

5. Postanowienia SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu w zakresie,  w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8. 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.

9. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie
zamówienia  dołączają  do  oferty  oświadczenie,  z  którego  wynika,  które  usługi  wykonają
poszczególni wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Rozdział  XII.  Informacje  o  środkach  komunikacji  elektronicznej,  przy  użyciu  których
zamawiający  będzie  komunikował  się  z wykonawcami,  oraz  informacje  o  wymaganiach
technicznych  i  organizacyjnych  sporządzania,  wysyłania  i  odbierania  korespondencji
elektronicznej

1. Komunikacja  w postępowaniu,  w tym składanie  ofert,  wymiana informacji  oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w przepisach PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez
środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w
zakresie:
1) składania  ofert  (a  także zmiany lub wycofania  oferty)  odbywa się  przy użyciu  miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz  strony  ePUAP  https://epuap.gov.pl/wps/portal;

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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niedopuszczalne jest złożenie lub zmiana oferty poprzez przesłanie jej na adres e-mail - oferta
przesłana w taki sposób zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 PZP;

2) który  nie  dotyczy  składania  ofert  -  odbywa  się  elektronicznie  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej pod adresem e-mail wskazanym do korespondencji w rozdziale I SWZ;

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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4. Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  musi  posiadać  konto  na  ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

5. Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych  formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 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. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

8. Z  wyłączeniem  złożenia,  zmiany  i  wycofania  oferty,  komunikacja  w  postępowaniu  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej
–  adres:  agnieszka.jagoda@sinfoniavarsovia.org . We  wszelkiej  korespondencji  związanej  z
postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez
zamawiającego.

9. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:
Agnieszka Jagoda, adres email: agnieszka.jagoda@sinfoniavarsovia.org.

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu
sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów
elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści  SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

13. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

14. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.
12,  zamawiający  nie  ma  obowiązku  udzielania  wyjaśnień  SWZ  oraz  obowiązku  przedłużenia
terminu składania ofert.

15. Przedłużenie  terminu składania  ofert,  o  których mowa w ust.  13 nie  wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na
stronie internetowej postępowania.

17. W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
zmienić treść SWZ.

18. W  przypadku  gdy  zmiana  treści  SWZ  jest  istotna  dla  sporządzenia  oferty  lub  wymaga  od
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert,
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
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19. Zamawiający  informuje  wykonawców  o  przedłużonym  terminie  składania  ofert  przez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została
udostępniona SWZ.

20. Dokonaną zmianę treści  SWZ zamawiający udostępnia  na stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania.

21. W  przypadku  gdy  zmiana  treści  SWZ  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,
zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art.
267 ust. 2 pkt 6 PZP.

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Ofertę składa się na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5. W ramach oferty należy złożyć:

1) oświadczenia  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnianiu  warunków  udziału  w
postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1 SWZ (art. 125 ust. 1 PZP), zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ
(jeżeli dotyczy);

3) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w Rozdziale X ust. 9 SWZ
(jeżeli dotyczy);

4) oświadczenie  wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  o  którym
mowa w Rozdziale XI ust. 8 SWZ (jeżeli dotyczy);

5) dokumenty,  z  których  wynika  prawo do reprezentowania  wykonawcy,  w tym odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
z zasadami reprezentacji  wykonawcy określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej
Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  lub innym właściwym rejestrze,  albo przez
należycie umocowanego pełnomocnika.

7. W  celu  potwierdzenia,  że  osoba  działająca  w  imieniu  wykonawcy  jest  umocowana  do  jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji  z Krajowego
Rejestru  Sądowego,  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  lub  innego
właściwego rejestru.

8. Wykonawca nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  dokumentów,  o  których  mowa w ust.  9,  jeżeli
zamawiający może je  uzyskać za pomocą bezpłatnych i  ogólnodostępnych baz danych,  o  ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

9. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w ust. 9, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

10. Postanowienia  ust.  12  stosuje  się  odpowiednio  do  osoby  działającej  w  imieniu  wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Postanowienia  ust.  10-12  stosuje  się  odpowiednio  do  osoby  działającej  w  imieniu  podmiotu
udostępniającego  zasoby  na  zasadach  określonych  w  art.  118  PZP  lub  podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
13. Podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty  lub

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub

dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  10,  pod  określonymi  adresami  internetowymi
ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy
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przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski  pobranych  samodzielnie  przez  zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania  oferty  przez  wykonawcę  jest  dostępna  dla  wykonawców  na  miniPortalu,  w
szczegółach  danego  postępowania.  W formularzu  oferty  wykonawca  zobowiązany  jest  podać
adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym  prowadzona  będzie  korespondencja  związana  z
postępowaniem.

16. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym.

17. Sposób złożenia oferty,  w tym zaszyfrowania  oferty opisany został  w „Instrukcji  użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

18. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  117  ust.  4  PZP,  oraz  zobowiązanie  podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 PZP, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo,  dokumenty,  o których mowa w art.  94 ust.  2  PZP,  sporządza się  w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych.

19. Informacje,  oświadczenia  lub  dokumenty,  inne  niż  określone  w  ust.  21,  przekazywane  w
postępowaniu,  sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  w  formatach  danych  określonych  w
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji  w
postaci  elektronicznej  oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, lub jako
tekst  wpisany  bezpośrednio  do  wiadomości  przekazywanej  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej.

20. W  celu  sporządzenia  dokumentów  określonych  w  ust.  21  i  22  Zamawiający  rekomenduje
wykorzystanie formatów: pdf., odt., ods., doc., docx. xls., a w celu ewentualnej kompresji danych
zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .zip, .7Z, .rar.

21. Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę
na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

22. Pliki  w  innych  formatach  niż  .pdf  zaleca  się  opatrzyć  zewnętrznym podpisem XAdES;  plik  z
podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisanym.

23. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym
może powodować problemy w weryfikacji plików. 

24. Oświadczenia,  o których mowa w art.  125 ust.  1 PZP,  podmiotowe środki  dowodowe,  w tym
oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  117  ust.  4  PZP,  oraz  zobowiązanie  podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 PZP, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

25. W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe,  inne
dokumenty,  w  tym  dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  94  ust.  2  PZP,  lub  dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach  określonych  w  art.  118  PZP  lub  podwykonawcy  niebędącego  podmiotem
udostępniającym  zasoby  na  takich  zasadach,  zwane  dalej  „dokumentami  potwierdzającymi
umocowanie  do  reprezentowania”,  zostały  wystawione  przez  upoważnione  podmioty  inne  niż
wykonawca,  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot
udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,  zwane  dalej  „upoważnionymi  podmiotami”,  jako
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
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26. W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe,  inne
dokumenty,  w  tym  dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  94  ust.  2  PZP,  lub  dokumenty
potwierdzające  umocowanie  do  reprezentowania,  zostały  wystawione  przez  upoważnione
podmioty  jako  dokument  w  postaci  papierowej,  przekazuje  się  cyfrowe  odwzorowanie  tego
dokumentu  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub
podpisem  osobistym,  poświadczające  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w
postaci papierowej.

27. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  o
którym mowa w ust. 29, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych  środków dowodowych  oraz  dokumentów  potwierdzających  umocowanie  do

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania,
które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie  ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia,  w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

28. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  o
którym mowa w ust. 29, może dokonać również notariusz.

29. Przez  cyfrowe  odwzorowanie,  o  którym  mowa  w  ust.  29-31,  należy  rozumieć  dokument
elektroniczny będący kopią  elektroniczną treści  zapisanej  w postaci  papierowej,  umożliwiający
zapoznanie  się  z  tą  treścią  i  jej  zrozumienie,  bez  konieczności  bezpośredniego  dostępu  do
oryginału.

30. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o
których  mowa  w  art.  94  ust.  2  PZP,  niewystawione  przez  upoważnione  podmioty,  oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

31. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust.  4  PZP,  oraz  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  przedmiotowe  środki
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, niewystawione przez upoważnione
podmioty  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.

32. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  o
którym mowa w ust. 34, 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) przedmiotowego środka  dowodowego,  dokumentu,  o  którym mowa w art.  94 ust.  2  PZP,
oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  117  ust.  4  PZP,  lub  zobowiązania  podmiotu
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa - mocodawca.
33. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  o

którym mowa w ust. 34, może dokonać również notariusz.
34. Przez  cyfrowe  odwzorowanie,  o  którym  mowa  w  ust.  34-36,  należy  rozumieć  dokument

elektroniczny będący kopią  elektroniczną treści  zapisanej  w postaci  papierowej,  umożliwiający
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zapoznanie  się  z  tą  treścią  i  jej  zrozumienie,  bez  konieczności  bezpośredniego  dostępu  do
oryginału.

35. 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.

36. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę  za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu.  Sposób  wycofania  i  zmiany  oferty  został
opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

37. Wykonawca po upływie  terminu  do  składania  ofert  nie  może skutecznie  dokonać zmiany  ani
wycofać złożonej oferty.

38. Postępowanie jest jawne.
39. Zamawiający  nie  ujawnia  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu

przepisów  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  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 PZP.

40. W  przypadku  gdy  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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.

41. Koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

42. W  celu  korzystania  z  systemu  miniPortal  konieczne  jest  dysponowanie  przez  wykonawcę
urządzeniem teleinformatycznym z  dostępem do  sieci  Internet.  Aplikacja  działa  na  Platformie
Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i
oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2;
2) format  danych oraz  kodowanie miniPortal  -  Formularze  dostępne są  w formacie  HTML z

kodowaniem UTF-8;
3) oznaczenia  czasu  odbioru  danych  –  miniPortal  -  wszelkie  operacje  opierają  się  o  czas

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu

ePUAP;  w  przypadku  wykonawcy  wysyłającego  wniosek  do  Zamawiającego,  ESP
zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru,  czyli
Urzędowe  Poświadczenie  Przedłożenia  (UPP),  które  jest  powiązane  z  wysyłanym
dokumentem.  W  UPP  w  sekcji  „Dane  poświadczenia”  jest  zawarta  informacja  o  dacie
doręczenia.

43. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0;
2) Mozilla Firefox od wersji 15;
3) Google Chrome od wersji 20;
4) Microsoft Edge.

Rozdział XIV. Obliczenia ceny oferty
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1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza
ofertowego, stanowiącego Zał. nr 2 do SWZ, w podziale na części.

2. Cena powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku w rozbiciu:
1) cena jednostkowa netto;
2) wartość netto;
3) stawka VAT %;
4) wartość brutto.

3. Cena  ofertowa  brutto  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. 

4. Cena  podana  na  Formularzu  Ofertowym  jest  ceną  ostateczną,  niepodlegającą  negocjacji  i
wyczerpującą  wszelkie  należności  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  związane  z  realizacją
przedmiotu zamówienia.

5. W celu  umożliwienia  dokonania  oceny  ofert,  Wykonawca  oblicza  cenę  realizacji  zamówienia
(składkę ubezpieczeniową) za okres ubezpieczenia, na podstawie danych zawartych w niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca podaje cenę brutto obejmującą łącznie koszt
ubezpieczenia w zakresie obligatoryjnym i w oferowanym zakresie fakultatywnym. Cena podana
w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym kurtaż
Marsh Sp. z o.o.

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę). 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert  i  do rozliczenia w

trakcie realizacji zamówienia.
9. Jeżeli  została  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r.  poz.  106),  dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający
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.
10. Wzór  Formularza  Ofertowego  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, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

Rozdział XV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Rozdział XVI. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu  do dnia  12 stycznia 2023 r.  do godziny
12:00.

2. Do oferty należy dołączyć wymagane w SWZ dokumenty.
3. O terminie złożenia oferty decyduje czas skutecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej

wprowadzania do portalu.
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Rozdział XVII. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00.
2. Otwarcie  ofert  nastąpi  poprzez  użycie  mechanizmu  do  odszyfrowania  ofert  dostępnego  po

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.

3. W  przypadku  awarii  portalu  (systemu  teleinformatycznego),  która  powoduje  brak  możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.

4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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 XVIII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10 lutego 2023 r.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania

ofertą,  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,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  wymaga  złożenia  przez
wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania
ofertą.

Rozdział XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert

1. Zamawiający oceni oferty pod względem spełniania warunków formalnych; oferty nie spełniające
warunków określonych w przepisach PZP oraz w postanowieniach SWZ zostaną odrzucone w
przypadkach określonych w przepisach PZP.

2. Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów oceny ofert: 
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Część I 
(ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu)

      Cena oferty                                                                         80 %
      Zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych                            20 %

Cena oferty:
Kryterium ceny zostanie wyliczone wg poniższego wzoru:
Pkt = (cena oferty najniższej nie podlegającej odrzuceniu/cena badanej oferty) x 80

Ilość  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.  80  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 konserwacji rozszerzonej (klauzula 004)

Przedłużenie okresu do 60 miesięcy  po zakończeniu kontraktu tj. od
dnia, „sporządzenia protokołu odbioru całościowego”

5,00 pkt

2. Klauzula okresu gwarancyjnego (klauzula 201)
Podwyższenie  limitu  sumy  ubezpieczenia  z  5.000.000,00  PLN   do
15.000.000,00 PLN.

5,00 pkt

3. Klauzula szkód w częściach wadliwych
Podwyższenie  limitu  sumy  ubezpieczenia  z  10.000.000,00  PLN  do
20.000.000,00 PLN.

10,00 pkt

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.  

Część II
(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora)

     
     Cena oferty                                                                            90 %
     Zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych                               10 %

Cena oferty:
Kryterium ceny zostanie wyliczone wg poniższego wzoru:
Pkt = (cena oferty najniższej nie podlegającej odrzuceniu/cena badanej oferty) x 90

Ilość  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.  90  pkt,  a  punkty  dla  wszystkich  pozostałych  ofert  zostaną
wyliczone  zgodnie  
z powyższym wzorem.
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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. Sublimit dla czystych szkód majątkowych ulega zwiększeniu do

10.000.000,00  (dziesięć  milionów  00/100)  PLN  na  jeden  i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

5,00 pkt

2. Objęcie ochroną OC pracodawcy 
Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
wskutek  wyżej  wymienionych  ryzyk  ustanawia  się  podlimit  w
wysokości 10.000.000,00 (dziesięć milionów 00/100) PLN.

5,00 pkt

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.  

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  PZP,  którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
SWZ, tj. oferta, która w wyniku oceny ofert uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Rozdział XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający  zawiera  umowę w sprawie  zamówienia  publicznego,  z  uwzględnieniem art.  577
PZP,  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

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. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Rozdział XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z
wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami PZP.

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i
czasie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  na  warunkach  określonych  w  „Projektowanych
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postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego” stanowiących załącznik nr 8 (dla
części 1 zamówienia) i/lub załącznik nr 9 (dla części 2 zamówienia) do SWZ.

3. Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  wymaga,  pod  rygorem nieważności,  zachowania
formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

4. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w
przypadkach  i  na  zasadach  określonych  w  przepisach  PZP  oraz  w  „Projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego” stanowiących załącznik nr 8 (dla
części 1 zamówienia) i/lub załącznik nr 9 (dla części 2 zamówienia) do SWZ.

Rozdział XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli  ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez zamawiającego przepisów PZP
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP 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 przepisów PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający

był do tego obowiązany.
3. 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.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec  treści  dokumentów  zamówienia  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia
ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  dokumentów  zamówienia  na  stronie
internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 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.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.

8. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę  i  siedzibę  zamawiającego,  numer  telefonu  oraz  adres  poczty  elektronicznej

zamawiającego;
3) numer  Powszechnego  Elektronicznego  Systemu  Ewidencji  Ludności  (PESEL)  lub  NIP

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo
posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  a  w  przypadku  jego  braku  -  numer  w  innym
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie
ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego
posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;
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6) wskazanie  numeru  ogłoszenia  w  przypadku  zamieszczenia  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie  czynności  lub  zaniechania  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się
niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.

9. Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

10. Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznaje  odwołanie  w  terminie  15  dni  od  dnia  jego  doręczenia
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej.

11. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oraz  postanowienie  Prezesa  Krajowej  Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej,  o  którym  mowa  w  art.  519  ust.  1  PZP,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis
przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w  placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego  w
rozumieniu  ustawy  z  dnia  23 listopada  2012  r.  -  Prawo  pocztowe  jest  równoznaczne  z  jej
wniesieniem.

14. Skarga  powinna  czynić  zadość  wymaganiom  przewidzianym  dla  pisma  procesowego  oraz
zawierać  oznaczenie  zaskarżonego  orzeczenia,  ze  wskazaniem,  czy  jest  ono  zaskarżone  w
całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także  wniosek  o  uchylenie  orzeczenia  lub  o  zmianę  orzeczenia  w  całości  lub  w  części,  z
zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

15. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy PZP nie
stanowią inaczej.

Rozdział XXIV. Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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
(zwanej  dalej  „RODO”)  zamawiający  jako  administrator  danych  osobowych  przedstawia
wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Administratorem  danych  osobowych  jest  Sinfonia  Varsovia  z  siedzibą  pod  adresem:  03-849
Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr
RIA/2/08 (zwana dalej „administratorem”).

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie
na  adres  administratora  lub  poprzez  e-mail:  sekretariat@sinfoniavarsovia.org.  Z  inspektorem
ochrony  danych  można  kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6
ust.  1  pkt  c)  RODO,  tj. ze  względu  na  to,  że  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia
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obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze   polegającego  na  obowiązku  stosowania
przepisów ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

5. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym;  konsekwencją  niepodania  danych
będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego,  osoby,  którym  zostanie  udostępniona  dokumentacja  dotycząca  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  art.  18  i  art.  74  PZP,  operator  miniPortalu
prowadzonego  przez  Urząd  Zamówień  Publicznych,  a  także  podmioty  świadczące  na  rzecz
administratora usługi informatyczne, usługi pocztowe oraz usługi prawne.

7. Dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzeciego,  tj.  poza  obszar  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat  od dnia  zakończenia  postępowania o
udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego  przekracza  4  lata,  okres  przechowywania  cały  okres  obowiązywania  umowy  w
sprawie zamówienia publicznego.

9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art.  16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych

osobowych;
3) na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych

osobowych.
10. Skorzystanie  przez  osobę,  której  dane  osobowe dotyczą,  z  uprawnienia  do  sprostowania  lub

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie  zamówienia  publicznego ani  zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami PZP, a także nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników.

11. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgłoszenie  żądania  ograniczenia
przetwarzania,  o  którym mowa  w  art.  18  ust.  1  RODO,  nie  ogranicza  przetwarzania  danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

12. Osobie, której dane są przetwarzane, nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych  osobowych,  ponieważ

przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
13. W  trakcie  przetwarzania  danych  osobowych  nie  będzie  następować  zautomatyzowane

podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
14. Osobie,  której  dane  są  przetwarzane,  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział XXV. Wykaz załączników

1. Załączniki do SWZ obejmują:
1) załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
3) załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej (składany na

wezwanie zamawiającego);
4) załącznik  nr  4  -  Oświadczenie  wykonawcy  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu;
5) załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;
6) załącznik nr 6 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby;
7) załącznik  nr  7  -  Oświadczenie  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia;
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8) załącznik nr 8 -  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
Części 1;

9) załącznik nr 9 -  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
Części 2;

10) załącznik nr 10 – Charakterystyka inwestycji;
11) Załącznik nr 11 – Klauzula RODO,
12) Załącznik nr 12 – Oświadczenie w sprawie konfliktu na Ukrainie
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Załącznik nr 1 do SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU 

ZAKRES OBLIGATORYJNY

1. Wyrażenie zgody na niżej opisane wymogi warunkuje ważność oferty dla Części I.

2. Wszelkie  postanowienia  opisu  przedmiotu  zamówienia  będą miały  pierwszeństwo
stosowania  przed  postanowieniami  zawartymi  we  wzorcu  umowy  (warunkach
ubezpieczenia)  stosowanym  przez  Ubezpieczyciela.  Wzorzec  umowy  zachowuje
pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:
1) Zagadnień pominiętych w opisie przedmiotu zamówienia;
2) Bardziej  korzystnych  dla  Ubezpieczającego,  niż  zawarte  w  opisie  przedmiotu
zamówienia.

I. UBEZPIECZAJĄCY - INWESTOR:
Sinfonia Varsovia (SV)
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
NIP 525 241 43 53

II. UBEZPIECZONY: 
1. Inwestor - Sinfonia Varsovia
2. Główny wykonawca
3. Wszyscy podwykonawcy i/lub inne firmy zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego

kontraktu,  w odniesieniu   do ich  odpowiednich  praw i  obowiązków związanych  z
udziałem  w  tymże  kontrakcie,  pod  warunkiem,  iż  wartość  ich  prac  została
uwzględniona w wartości kontraktu o której mowa w pkt IV poniżej.

III. OKRES UBEZPIECZENIA
III.I. Okres realizacji kontraktu – 24 miesiące. Wstępnie szacuje się, iż okres ubezpieczenia
rozpocznie się w I-wszym kwartale 2023.r.
III.II. Ochrona  ubezpieczeniowa  oraz  odpowiedzialność  Ubezpieczyciela  obejmuje  okres
prowadzonej  inwestycji  i  rozpocznie się począwszy od protokolarnego przekazania placu
budowy Generalnemu Wykonawcy i trwać będzie do dnia „sporządzenia protokołu odbioru
całościowego”, z uwzględnieniem następujących klauzul dodatkowych

1. Okresu gwarancyjnego 
2. Konserwacji rozszerzonej
3. Okresu prób i testów maszyn i instalacji
4. Przedłużenie okresu ubezpieczenia

III.III. Odpowiedzialność  Ubezpieczyciela  rozpoczyna  się  pierwszego  dnia  okresu
ubezpieczenia, niezależnie od zapłacenia składki lub jej pierwszej raty po tym terminie.

IV. SUMA UBEZPIECZENIA
IV.I.  117.425.968,11 PLN brutto, 
IV.II. Suma  ubezpieczenia  stanowi  wartość  kontraktu  powiększoną  o  ustalone  limity
odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych.

V. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA



V.I. Realizacja  robót  budowlanych  wraz  z  dostawą maszyn i  urządzeń  polegających  na
budowie i adaptacji kompleksu Sinfonia Varsovia pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów
oraz  budowa  Sali  koncertowej  przy  ul.  Grochowskiej  na  potrzeby  Sinfonia  Varsovia,  w
podziale na dwie części A i  B”,  zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ „Charakterystyka
Inwestycji”, w tym m.in.:

1. Prace przygotowawcze (włączając prace powiązane,  w tym m.in. ew rozbiórkowe,
stworzenie placu budowy),

2. Materiały budowlane i montażowe,
3. Maszyny i urządzenia będące elementem wyposażenia, 
4. Wyposażenie, nakłady adaptacyjne instalowane w budynkach, 
5. Drobny sprzęt,
6. Zaplecze placu budowy, z wyłączeniem ciężkich maszyn budowlanych,
7. Pozostałe mienie używane w związku z pracami.

 

VI. MIEJSCE UBEZPIECZENIA
Teren realizacji  prac  -  ul.  Grochowska 272,  Warszawa oraz zgodnie  z  zapisami  klauzul
dodatkowych, o których mowa poniżej w pkt VII.III.

VII. ZAKRES UBEZPIECZENIA 
VII.I. Wszystkie ryzyka budowy i  montażu (Sekcja I)  z  włączeniem dodatkowych klauzul
rozszerzających jak niżej. 
VII.II. Zakres ubezpieczenia nie może wyłączać następujących ryzyk: 

1. Pożar, 
2. Dym,
3. Uderzenie pioruna, 
4. Wybuch, 
5. Zapadanie i/lub osuwanie się zmieni, 
6. Zalanie przez wydostanie się wody i/lub innych cieczy i/lub pary m.in. z urządzeń

wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych
7. Deszcz nawalny
8. Powódź
9. Huragan 
10. Grad
11. Śnieg
12. Trzęsienie ziemi
13. Uderzenie  pojazdu,  w tym uderzenie  pojazdu należącego  i/lub użytkowane przez

Ubezpieczonego
14. Huk ponad dźwiękowy
15. Upadek statku powietrznego
16. Wiatr
17. Inne przyczyny objęte ochroną na bazie  klauzul  dodatkowych,  wymienione w pkt

VII.III.

VII.III. KLAUZULE DODATKOWE – ROZSZERZAJĄCE
Limity  odpowiedzialności  w  klauzulach  dodatkowych  obowiązują  na  jedno  i  wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia zgodnie z pkt III  powyżej,  chyba, że z treści klauzuli
wynika inaczej.

1. Klauzula 001 – pokrycie szkód powstałych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek
społecznych  z  limitem  odpowiedzialności  w  wysokości  1.000.000,00  PLN oraz
czasowym limitem obowiązywania klauzuli dla jednego zdarzenia 168 godzin.

2. Klauzula 004 – Konserwacja rozszerzona – 36 miesięcy po zakończeniu kontraktu
tj. od dnia, „sporządzenia protokołu odbioru całościowego”.



3. Klauzula  003 –  Konserwacja  rozszerzona –  24 miesiące  po  zakończeniu
obowiązywania Klauzuli 004.

4. Klauzula  006;  007  –  pokrycie  dodatkowych  kosztów,  w  tym praca  w  godzinach
nadliczbowych  i  nocnych,  w  dni  ustawowo  wolne  od  pracy,  fracht  ekspresowy,
pokrycie  kosztów  frachtu  lotniczego.  Limit  odpowiedzialności  w  wysokości  20  %
wartości  szkody  ponad  sumę  ubezpieczenia.  Stawki  roboczogodzin  i  koszty
„ponadnormatywne”  pokrywane  niezależnie  od  średnich  stawek  i  kosztów
rynkowych.

5. Klauzula 013 – mienie składowane poza miejscem budowy, w dowolnym miejscu w
granicach  RP  z  limitem  odpowiedzialności  w  wysokości  5.000.000,00  PLN na
jednostkę składowania. 

6. Klauzula  100  – ubezpieczenie  maszyn i  urządzeń podczas  rozruchu próbnego  i
testów  –  8  tygodni.  Ochrona  ubezpieczeniowa  dla  przetestowanej  maszyny,
urządzenia nie ustaje i trwa do dnia „sporządzenia protokołu odbioru całościowego”.

7. Klauzula 113 – pokrycie szkód w trakcie transportu na szlakach śródlądowych  w
granicach RP związanego z realizowanym kontraktem w związku z uszkodzeniem,
zniszczeniem  lub  utratą  na  skutek  zdarzeń  losowych.  Zakres  ubezpieczenia  nie
może  wyłączać  takich  ryzyk  jak:  wypadek  środka  transportu;  kradzież  środka
transportu  wraz  z  ładunkiem;  zaginięcie  ładunku;  rabunek;  potłuczenie;  szkody
podczas załadunku i rozładunku; pożar; dym; uderzenie pioruna; wybuch; zapadanie
i/lub osuwanie się zmieni; deszcz nawalny; powódź; huragan; grad; śnieg; trzęsienie
ziemi; upadek statku powietrznego, silny wiatr z limitem odpowiedzialności na środek
transportu w wysokości  2.000.000 PLN na jedno zdarzenie oraz 5.000.000,00 PLN
na  wszystkie  zdarzenia,  z  podlimitem  dla  szkód  z  tytułu  zaginięcia  w  wysokości
100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

8. Klauzula 115/200 - ubezpieczenie szkód będących rezultatem błędów projektowych
oraz  ubezpieczenie  ryzyka  producenta.  Limit  odpowiedzialności  do pełnej  sumy
ubezpieczenia zgodnie z pkt IV powyżej.

9. Klauzula 116 -  pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku
wynikające  z   prac  prowadzonych  na  elementach  nie  odebranych.  Zakres
ubezpieczenia zgodny z pkt VII powyżej. Limit odpowiedzialności  do pełnej sumy
ubezpieczenia zgodnie z pkt IV powyżej.

10. Klauzula 116/1 - pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku
nie związanych z realizowanymi pracami kontraktowymi na skutek zdarzeń losowych
co  najmniej  takich  jak  pożar;  dym;  uderzenie  pioruna;  wybuch;  zapadanie  i/lub
osuwanie się zmieni; zalanie przez wydostanie się wody i/lub innych cieczy i/lub pary
m.in.  z  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych  lub  technologicznych;  deszcz  nawalny;
powódź; huragan; grad; śnieg; trzęsienie ziemi; uderzenie pojazdu, w tym uderzenie
pojazdu należącego i/lub użytkowane przez Ubezpieczonego; huk ponad dźwiękowy;
upadek statku powietrznego,  kradzież z włamaniem,  rabunek,  wandalizm,  upadek
dźwigu, drzewa, budowli.  Limit odpowiedzialności  do pełnej sumy ubezpieczenia
zgodnie z pkt IV powyżej.

11. Klauzula 119 - pokrycie szkód w mieniu istniejącym należące do Inwestora z limitem
odpowiedzialności 10.000.000,00 PLN.  



12. Klauzula  szkód  w  częściach  wadliwych -  Klauzula  pokrywa  szkody  w
ubezpieczonym  mieniu  powstałe  wskutek  wadliwego  materiału,  projektu  lub
wykonania. Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub naprawienia uszkodzonych
lub  zniszczonych  części,  wadliwie  zaprojektowanych,  wykonanych  wadliwie  lub  z
wadliwego  materiału.   Ubezpieczyciel  nie  pokryje  jakichkolwiek  kosztów
poniesionych  w  związku  z  poprawieniem,  ulepszeniem  bądź  zmianą  wadliwego
projektu,  materiałów  lub  wykonania.  Ubezpieczyciel  nie  pokryje  również  żadnych
kosztów,  o  których mowa w niniejszej  klauzuli,  jeżeli  szkoda nie  wystąpiła.  Limit
odpowiedzialności wynosi 10.000.000,00 PLN.

13. Klauzula 201 – ochrona  dla maszyn i urządzeń, robót budowlanych i montażowych
oraz części wadliwych zgodnie z definicją klauzuli szkód w częściach wadliwych pkt
VII.III podpunkt 12 powyżej w okresie gwarancji z limitem 24 miesiące dla maszyn i
urządzeń  oraz  18  miesięcy dla   robót  budowlanych  i  montażowych  oraz  części
wadliwych  po  zakończeniu  kontraktu  tj.  od  dnia  „sporządzenia  protokołu  odbioru
całościowego” oraz z limitem odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 PLN dla
maszyn i  urządzeń i  1.000.000 PLN dla  robót  budowlanych  i  montażowych oraz
części wadliwych.

14. Klauzula ubezpieczenia zaplecza budowy, w tym drobnego sprzętu z limitem
odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN.

15. Klauzula reprezentantów – ograniczenie ochrony z tytułu winy umyślnej i rażącego
niedbalstwa  ma  zastosowanie  do  reprezentantów  Ubezpieczonego  tj.  członków
zarządu,  rad nadzorczych,  prokurentów spółek kodeksu handlowego,  wspólników,
właścicieli,  komplementariuszy  oraz  dyrektora  Sinfonia  Varsovia.  Limit
odpowiedzialności do pełnej sumy ubezpieczenia zgodnie z pkt IV powyżej.

16. Klauzula   218  ubezpieczenie  kosztów  lokalizacji  wycieku  z  limitem
odpowiedzialności  w  wysokości  500.000,00  PLN ponad  sumę  ubezpieczenia
określoną w pkt IV powyżej i limitem dla prześwietlonych szwów w wysokości 25%.

17. Klauzula  kosztów  poniesionych  na  zapobieżenie  powstaniu  szkody –
Ubezpieczyciel pokryje koszty zapobieżeniu powstania szkody niezależnie od tego
czy  szkoda  powstała  oraz  czy  poniesione  koszty  pozwolą  na
zapobieżenie/zmniejszenie  rozmiaru  szkody.  Limit  odpowiedzialności  wynosi
1.000.000 PLN na zdarzenie. 

18. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – z limitem odpowiedzialności 25%
wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia określoną w pkt IV powyżej.

19. Klauzula tymczasowych napraw – ochroną ubezpieczeniową objęte są dodatkowe
koszty  i  wydatki  związane  z  wykonaniem tymczasowych napraw ubezpieczonego
majątku  w  celu  umożliwienia  kontynuacji  prac.  Limit  odpowiedzialności  wynosi
1.000.000,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia określoną w pkt IV powyżej.

20. Klauzula wyliczenia wysokości szkody
Dla  rozliczenia  kosztów  likwidacji  szkód,  w  przypadku  prac  budowlanych,
remontowych,  naprawczych  wykonywanych  przez  Ubezpieczonego  zastosowanie
będą miały  ceny kontraktowe.  Rozliczenie  kosztów likwidacji  nastąpi  na poziomie
kosztów poniesionych  przez  Ubezpieczonego  udokumentowanych  kosztorysami  z
uwzględnieniem  rynkowego  narzutu  zysku.  W  przypadku  prac  budowlanych,
remontowych,  naprawczych  wykonywanych  przez  firmy  zewnętrzne,  rozliczenie
kosztów likwidacji  nastąpi  na  poziomie  kosztów  poniesionych  przez  te  firmy,  nie
wyższych niż ceny jednostkowe przyjęte w danym kontrakcie i udokumentowanych



kosztorysami i fakturami z uwzględnieniem narzutu zysku.  W przypadku braku cen
jednostkowych w kontrakcie lub w przypadku niemożności ich wyodrębnienia z ceny
kontraktowej  –  rozliczenie  kosztów  likwidacji  szkód  nastąpi   w  oparciu  o  średni
poziom cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud dla danego regionu. Ceny
zastosowanych materiałów określane będą na podstawie dowodów zakupu (faktur)
wystawionych dla Ubezpieczonego po szkodzie.

21. Klauzula  likwidacji  drobnych szkód –  W przypadku szkód,  których szacowana
wartość nie przekroczy kwoty 50.000,00 PLN ponad franszyzę redukcyjną na dzień
jej  powstania,  Ubezpieczający  ma  prawo  przystąpić  do  robót  naprawczych
natychmiast  po  zawiadomieniu  Ubezpieczyciela,  zachowując  uszkodzone  części
oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół  o okolicznościach powstania takiej
szkody wraz z dokumentacją zdjęciową. Protokół szkodowy powinien być podpisany
przez przedstawicieli Ubezpieczającego, osobę, która wykryła szkodę oraz jeżeli to
możliwie  zawierać  oświadczenie  sprawcy  szkody.  Niezależnie  od  powyższych
postanowień  Ubezpieczony  ma  obowiązek  zawiadomić  policję,  gdy  szkoda  jest
wynikiem  lub  nosi  znamiona  przestępstwa.  W  przypadku  gdy  Ubezpieczony  nie
zastosuje się do powyższych postanowień, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty
odszkodowania w części lub całości

22. Klauzula odtworzenia planów i dokumentacji budowlanej - koszty odtworzenia
dokumentacji zniszczonej na skutek ubezpieczonej szkody. Limit odpowiedzialności
wynosi  100.000,00 PLN.  Koszty,  o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują
koszty  robocizny  poniesione  na odtworzenie  dokumentacji  z  włączeniem kosztów
pracy  w  godzinach  nadliczbowych,  nocnych  oraz  przeprowadzenia  niezbędnych
badań i analiz.

23. Klauzula  kosztów  dodatkowych,  w  tym  wynagrodzenia  ekspertów,
rzeczoznawców, architektów, koszty tłumaczeń, związane z ustaleniem i rozmiarem
szkody  jak  również  powołanych  w  celu  określenia  sposobu  odtworzenia  lub
zastąpienia zniszczonego, utraconego mienia. Limit odpowiedzialności w wysokości
500.000,00 PLN na zdarzenie, ponad sumę ubezpieczenia.

24. Klauzula  likwidatora  mianowanego  –  dla  szkód,  których  szacunkowa  wartość
przekracza  200.000,00  PLN,  likwidację  szkód  przeprowadzać  będzie  niezależny
likwidator  z  listy  podmiotów  wskazanych  przez  Ubezpieczyciela.  Zostanie  on
powołany  przez  Ubezpieczyciela  w  porozumieniu  z  Ubezpieczającym.  Koszty
związane  z  jego  pracami  poniesie  Ubezpieczyciel.  Powołanie  niezależnego
likwidatora  nastąpi  najpóźniej  w ciągu  3 dni  roboczych od  daty poinformowania
Ubezpieczyciela o szkodzie.

25. Klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robót -  Ubezpieczyciel odpowiada
za  szkody  powstałe  w  trakcie  częściowego  lub  całkowitego  przerwania  robót
budowlano-montażowych niezależnie od przyczyny takiego przerwania,  jednak nie
dłużej  niż  4  miesięce  (na  jedną  i  łącznie  na  wszystkie  przerwy  w  okresie
ubezpieczenia)  od  momentu  przerwania  robót.  Warunkiem  utrzymania  ochrony
ubezpieczeniowej jest powiadomienie na piśmie Ubezpieczyciela o przerwaniu robót
nie później niż 3 dni robocze od daty przerwania robót. Zakres ubezpieczenia nie
może wyłączać takich ryzyk jak: pożar; dym; uderzenie pioruna; wybuch; zapadanie
i/lub osuwanie się zmieni; zalanie przez wydostanie się wody i/lub innych cieczy i/lub
pary m.in. z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych; deszcz nawalny;
powódź; huragan; grad; silny wiatr, śnieg; trzęsienie ziemi; uderzenie pojazdu, w tym
uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowane przez Ubezpieczonego; huk ponad
dźwiękowy;  upadek  statku  powietrznego,  kradzież  z  włamaniem,  rabunek,
wandalizm.



26. Klauzula  przedłużenia  okresu  ubezpieczenia z  limitem  90  dni.  Ubezpieczyciel
dokona automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia o 90 dni bez naliczenia
dodatkowej  składki.  W  przypadku  przedłużenia  okresu  ubezpieczenia  o  okres
dłuższy niż 90 dni,  Ubezpieczyciel  naliczy składkę dodatkową według zasady pro
rata  temporis  zgodnie  ze  stawką  podaną  w  formularzu  ofertowym  złożonym  w
niniejszym  postępowaniu,  za  cały  okres  przedłużenia,  pomijając  jednak  okres
pierwszych 90 dni.

27. Klauzula  wzrostu wartości  kontraktu z  limitem  130%.  Jeżeli  wartość  kontraktu
przekroczy  limit  określony  w  pkt  IV  powyżej,  Ubezpieczyciel  naliczy  składkę
dodatkową według zasady pro rata temporis od nadwyżki ponad limit określony w pkt
IV  powyżej  zgodnie  ze  stawką  podaną  w  formularzu  ofertowym  złożonym  w
niniejszym postępowaniu. 

28. Klauzula 72 godzin – seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72 godzin na
skutek  jednego  zdarzenia,  traktowana  jest,  jako  jedno  zdarzenie,  co  powoduje
potrącenie tylko jednego udziału własnego.

29. Klauzula kradzieży zwykłej  - Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w odniesieniu
do  szkód  wynikających  z  kradzieży  zwykłej  tj.  bez  znamion  włamania.  Limit
odpowiedzialności wynosi 100.000,00 PLN. 

30. Klauzula  władz  publicznych,  kosztów  zburzenia  i  zwiększonych  kosztów
budowy - ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o dodatkowe, niezbędne i
uzasadnione  koszty  przywrócenia  do  stanu  sprzed  szkody  zniszczonego  lub
uszkodzonego  mienia  ubezpieczonego  w  ramach  Umowy,  które  mogą  być
wymagane  wyłącznie  z  powodu  konieczności  przestrzegania  bezwzględnie
obowiązujących  przepisów  Prawa  Budowlanego  lub  innych  obowiązujących
przepisów prawa z zastrzeżeniem spełnienia łącznie następujących warunków:
a) wymienione  przepisy  obowiązują  w  momencie  powstania  szkody  podlegającej
ochronie ubezpieczeniowej,
b) przepisy te nie obowiązywały w momencie rozpoczęcia realizacji ubezpieczonego
kontraktu oraz
c) bez uwzględnienia tych przepisów nie jest możliwa naprawa mienia po szkodzie. 
Koszty, o których mowa powyżej, to:
a) koszt  naprawy lub  odbudowy  fizycznie  uszkodzonej  części  mienia  przy  użyciu
materiałów i w sposób, który spełnia wymogi wymienionych wyżej przepisów prawa;
b) koszt  zburzenia  fizycznie  nieuszkodzonej  części  mienia  oraz  jej  odbudowy  z
użyciem materiałów i w sposób, który spełnia wymogi wyżej wymienionych przepisów
prawa, w sytuacji, gdy zburzenie takiej fizycznie nieuszkodzonej części mienia jest
konieczne  w celu  naprawy  lub  odbudowy fizycznie  uszkodzonej  części  mienia  w
zgodzie z tymi przepisami prawa i pozostaje w bezpośrednim związku ze szkodą,
tzn. naprawa lub odbudowa fizycznie uszkodzonej części mienia byłaby niemożliwa
bez zburzenia i odbudowy tej nieuszkodzonej części mienia.
Niniejsza klauzula nie obejmuje:
a) jakichkolwiek  kosztów  poniesionych  w  celu  spełnienia  wymienionych  wyżej
przepisów:
i) w  odniesieniu  do  jakiejkolwiek  szkody  powstałej  przed  zawarciem  niniejszej

Umowy;
ii) w  odniesieniu  do  jakiejkolwiek  szkody  nieobjętej  ochroną  w  ramach  niniejszej

Umowy;
iii) jakie  byłyby  poniesione  lub  wymagane  przed  wydarzeniem  się  szkody  lub

niezależnie od wydarzenia się szkody;
iv) dotyczących nieuszkodzonego mienia lub jego nieuszkodzonych części; 



b) jakichkolwiek  kosztów przywrócenia  do stanu  sprzed szkody zniszczonego  lub
uszkodzonego  mienia,  które  byłyby  niezbędne  do  poniesienia,  jeżeli  konieczność
przestrzegania w/w przepisów nie powstałaby;
c) jakichkolwiek  kosztów  wynikających  z  wszelkich  obowiązujących  przepisów
prawa, do których Ubezpieczony musiałby się stosować, nawet gdyby dana szkoda
nie wystąpiła;
d) jakichkolwiek  podatków,  opłat  lub  kar  finansowych  związanych  ze  wzrostem
wartości  kapitału  lub  takich,  które  muszą  zostać  zapłacone  w  związku  z
posiadaniem/użytkowaniem mienia lub muszą zostać wniesione w celu spełnienia
w/w przepisów;

e) jakichkolwiek  kosztów  poniesionych  w  bezpośrednim  lub  pośrednim  związku  z
koniecznością  przestrzegania  jakichkolwiek  przepisów  prawa  dotyczących
wszelkiego  rodzaju  skażenia  (w  tym  m.in.  obecności  zanieczyszczeń  lub
niebezpiecznego materiału).

Prace  związane  z  przywróceniem  ubezpieczonego  mienia  do  stanu  sprzed  szkody
muszą zostać rozpoczęte i przeprowadzone bez zbędnej zwłoki i w każdym wypadku
muszą  być  zakończone  w ciągu  12  miesięcy po  wystąpieniu  szkody  lub  w czasie
późniejszym,  o  ile  Ubezpieczyciel  wyrazi  na  to  pisemną  zgodę  (w  okresie
wspomnianych 12 miesięcy) i mogą zostać przeprowadzone w całości lub częściowo w
innym  miejscu  (jeżeli  wymagają  tego  przepisy  prawa),  z  zastrzeżeniem,  że
odpowiedzialność  Ubezpieczyciela  nie  zostanie  zwiększona  z  tytułu  tego  rodzaju
zmiany.
Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do jakiejkolwiek części mienia
ubezpieczonego  w  ramach  Umowy  zostanie  obniżona/ograniczona  poprzez
zastosowanie  któregokolwiek  warunku  lub  postanowienia  Umowy,  wtedy
odpowiedzialność  Ubezpieczyciela  na  podstawie  niniejszej  Klauzuli  zostanie
zredukowana w analogicznej proporcji.
Limit  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą
wynosi: 100.000 PLN na jedno zdarzenie, łącznie nie więcej jednak niż 1.000.000 PLN
na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

31. Klauzula  kosztów  związanych  ze  znaleziskami  archeologicznymi  oraz
niewybuchami  - jeżeli w OWU zawarte jest jakiekolwiek wyłączenie lub ograniczenie
odpowiedzialności  dotyczące  szkód  powstałych  wskutek  natrafienia  podczas
prowadzenia  procesu  budowlanego  na  znaleziska/odkrycia  archeologiczne  lub
natknięcia się na niewybuchy, których istnienie w jakikolwiek sposób przyczyni się do
powstania  szkody  objętej  zakresem  ubezpieczenia  w  tym  przestoju  procesu
budowlanego  lub  koniecznością  zmiany  technologii  wykonania  prac  lub  poniesienia
dodatkowych kosztów związanych z odkryciem archeologicznym (np. zabezpieczenie
terenu znaleziska, utrzymanie terenu budowy, zabezpieczenie instalacji i urządzeń), to
Ubezpieczyciel  pokryje  takie  szkody  i/lub  koszty  do  limitu  400.000  PLN na  jedno
zdarzenie  i  1.000.000  PLN na  wszystkie  zdarzenia  w  okresie  ubezpieczenia,  z
zastrzeżeniem sublimitów:
a)  80.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów

utrzymania  pracowników i  umożliwienia  prowadzenia  prac  odpowiedniemu  zespołowi
badawczemu,
b)  200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów

wynajmu dźwigów, maszyn i urządzeń,
c) 40.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pozostałych

kosztów,  które ubezpieczony jest  zobowiązany ponosić  w związku z przestojem i/lub
zamknięciem budowy w związku z odkryciem archeologicznym”

32. Klauzula dodatkowych kosztów odbudowy  - zakresu ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony dodatkowe koszty poniesione w związku ze zmianami technologii
robót  lub  konstrukcji  budowlanej,  których  poniesienie  jest  konieczne  w  celu



przywrócenia  mienia  do  stanu  sprzed  szkody,  będące  następstwem  szkody  w
ubezpieczonym mieniu w trakcie budowy / montażu w miejscu ubezpieczenia, za którą
Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  na  podstawie  umowy  ubezpieczenia.
Warunkiem  wypłaty  w/w  kosztów  jest  brak  możliwości  zastosowania  identycznych
rozwiązań  jak  w  pierwotnym  projekcie  lub  tańszej,  alternatywnej  metody  odbudowy
uszkodzonej  części  ubezpieczonego  mienia.  Powyższe  koszty  będą  ponoszone
wyłącznie,  jeżeli  Ubezpieczyciel  wyrazili  zgodę  na  wprowadzenie  ww.  zmian.  Limit
odpowiedzialności wynosi:  500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

VIII. FRANSZYZA REDUKCYJNA, UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE

VIII.I. Franszyza  redukcyjna  potrącana  jest  od  szkody  jednorazowo,  od  wysokości
udokumentowanych  przez  Ubezpieczającego  wydatków  poniesionych  na  jej
naprawienie.

VIII.II. Wysokość  franszyzy  redukcyjnej,  która  podlega  potrąceniu  przy  zbiegu
okoliczności użycia więcej  niż jednej  franszyzy redukcyjnej,  zawsze będzie potrącana
tylko jedna, wyższa franszyza redukcyjna.

VIII.III. Wysokość franszyz redukcyjnych
1. 10.000,00 PLN - dla ryzyk katastroficznych, przez które rozumie się trzęsienie ziemi,

wybuch wulkanu, tsunami, huragan, cyklon, powódź rozumianą jako zalanie wodą
powierzchniową.

2. 30.000,00 PLN dla szkód spowodowanych próbami, testami dla maszyn i instalacji,
ryzyka projektanta i producenta

3. 10% wartości  odszkodowania  minimum 20.000,00  PLN maksymalnie  100.000,00
PLN dla szkód związanych z pokryciem konserwacji rozszerzonej (klauzula 004)

4. 10% wartości  odszkodowania minimum 30.000,00 PLN nie więcej niż 100.000,00
PLN  dla  klauzuli  okresu  gwarancyjnego  (klauzula  201)  oraz  klauzuli  elementów
wadliwych.

5. 5.000,00 PLN dla szkód z tytułu kradzieży zwykłej
6. 2.000,00 PLN dla szkód w dokumentacji budowlanej
7. 10.000,00 PLN dla pozostałych szkód

IX. SKŁADKA
IX.I. Składka  z  tytułu  ochrony  ubezpieczeniowej  jest  stała  w  odniesieniu  do  okresu
ubezpieczenia określonego w polisie.
IX.II. Wszelkie  rozliczenia  z  tytułu  umowy ubezpieczenia  (wynikające  w szczególności  z
konieczności dopłaty lub zwrotu składki) dokonywane będą w systemie pro rata temporis za
każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie ze stawką podaną w formularzu ofertowym
złożonym  w  niniejszym  postępowaniu  Ubezpieczyciel  nie  będzie  potrącał  jakichkolwiek
kosztów manipulacyjnych
IX.III. Ubezpieczyciel nie może dokonywać jakichkolwiek potrąceń zarówno z wypłacanych
świadczeń,  jak  również  z  kwot  należnych  Ubezpieczającemu  do  zwrotu  w  przypadku
powstania  takiego obowiązku  po stronie  Ubezpieczyciela,  z  wymagalnymi  należnościami
należnymi  mu  ze  strony  Ubezpieczającego,  nawet  jeżeli  są  one  przedawnione,  o  ile
Ubezpieczający nie wyrazi na to zgody.
IX.IV. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z umowy ubezpieczenia za dzień zapłaty
uważa się dzień złożenia prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty i obciążenia rachunku
bankowego.  W przeciwnym  wypadku  składkę  uważa  się  za  zapłaconą  w  dniu  uznania
rachunku bankowego wierzyciela.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA



X.I. Ubezpieczony  zobowiązany  jest  do  stosowania  zabezpieczeń  przeciwpożarowych
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
X.II. Umowa ubezpieczenia nie wygaśnie ani nie może być wypowiedziana w przypadku
przerwania  prac,  z  zastrzeżeniem postanowień  klauzuli  wstrzymania  prac  zgodnie  z  pkt
VII.III. podpunkt 25.
X.III. Ubezpieczający zgłosi szkodę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od
daty  powzięcia  wiadomości  o  niej,  z  zastrzeżeniem  zapisów  klauzuli  drobnych  szkód
zgodnie z pkt VII.III.  podpunkt  21 oraz jeżeli  późniejsze zgłoszenie nie miało wpływu na
wysokość i rozmiar szkody.
X.IV. Wyliczenie  rozmiaru  szkody  oraz  przekazanie  dokumentów  niezbędnych  do
rozpatrzenia  wniosku  o  wypłatę  odszkodowania,  Ubezpieczający  zobowiązany  jest
przedstawić Ubezpieczycielowi bez zbędnej zwłoki, nie szybciej jednak niż takie dokumenty
zostaną zebrane.
X.V. Ubezpieczyciel  zobowiązany  jest,  po  otrzymaniu  zawiadomienia  o  wypadku
ubezpieczeniowym,  do  ustalenia  przesłanek  swojej  odpowiedzialności,  to  znaczy
aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Nie może
uzależnić  wypłaty  świadczeń  od  wyników  postępowania  organów  publicznych  oraz
uzyskania  opinii  rzeczoznawców  i  ekspertów,  natomiast  ma  obowiązek  ustalenia
okoliczności zajścia szkody oraz wysokości należnych świadczeń we własnym zakresie. W
przypadku  przekroczenia  ustawowego  terminy  spełnienia  świadczeń,  Ubezpieczyciel
zobowiązany  jest  do  bezzwłocznego  wypłacenia  bezspornej  części  odszkodowania.
Wszelkie bezpodstawne opóźnienia w wypłacie bezspornej części odszkodowania uważane
będą za naruszenie zobowiązań umownych przez Ubezpieczyciela i będą mogły stanowić
podstawę  do  dochodzenia  przez  Ubezpieczającego  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego wykonania zobowiązania, w tym również należnych mu z tytułu opóźnienia
Ubezpieczyciela odsetek.
X.VI. Ubezpieczyciel  zobowiązany  będzie  do  potwierdzenia  ochrony  ubezpieczeniowej
dokumentem  ubezpieczenia  (polisą)  wystawianym  przed  rozpoczęciem  okresu
ubezpieczenia.
X.VII. Na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel zobowiązany będzie również wystawić
certyfikaty ubezpieczeniowe potwierdzające istnienie ochrony. Ilość certyfikatów nie będzie
ograniczona, a Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do ich bezzwłocznego wystawienia na
każde żądanie Ubezpieczonego.

CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU

ZAKRES FAKULTATYWNY

Brak  włączenia  przez  Wykonawcę  do  oferty  ryzyk  wymienionych  w  pkt  1-3  poniżej  nie
spowoduje  odrzucenia  oferty.  Wykonawca  może  uwzględnić  w  swojej  ofercie
zaproponowane poniżej ryzyko dodatkowe. Włączenie ryzyk dodatkowych wpłynie na ocenę
oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w SWZ.

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

1. Klauzula konserwacji rozszerzonej (klauzula 004)
Przedłużenie  okresu  do  60  miesięcy  po  zakończeniu
kontraktu  tj.  od  dnia,  „sporządzenia  protokołu  odbioru
całościowego”.
2. Klauzula okresu gwarancyjnego (klauzula 201)
Podwyższenie limitu sumy ubezpieczenia z 5.000.000,00
PLN  do  15.000.000,00 PLN,  wg treści  zgodnej  z  pkt
VII.III podpunkt 13 powyżej.
3. Klauzula szkód w częściach wadliwych
Podwyższenie  limitu  sumy  ubezpieczenia  z
10.000.000,00  PLN  do  20.000.000,00  PLN,  wg  treści



zgodnej z pkt VII.III podpunkt 12 powyżej.

CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INWESTORA

ZAKRES OBLIGATORYJNY

1. Wyrażenie zgody na niżej opisane wymogi warunkuje ważność oferty dla Części II. 
2. Wszelkie  postanowienia  opisu  przedmiotu  zamówienia  będą miały  pierwszeństwo

stosowania  przed  postanowieniami  zawartymi  we  wzorcu  umowy  (warunkach
ubezpieczenia)  stosowanym  przez  Ubezpieczyciela.  Wzorzec  umowy  zachowuje
pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:

1) Zagadnień pominiętych w opisie przedmiotu zamówienia;
2) Bardziej  korzystnych  dla  Ubezpieczającego,  niż  zawarte  w  opisie  przedmiotu

zamówienia.

I. UBEZPIECZAJĄCY - INWESTOR:
Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa

II. UBEZPIECZONY: 
Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa

III. OKRES UBEZPIECZENIA
III.I. Od dnia zawarcia przez Ubezpieczającego umowy z generalnym wykonawcą do dnia
zakończenia realizacji inwestycji (24 miesiące).
III.II. Odpowiedzialność  Ubezpieczyciela  rozpoczyna  się  pierwszego  dnia  okresu
ubezpieczenia, niezależnie od zapłacenia składki lub jej pierwszej raty po tym terminie.

IV. UBEZPIECZONA DZIAŁALNOŚĆ
Występowanie w procesie budowlanym w roli inwestora w inwestycji polegającej na budowie
pn.  „Modernizacja  zabytkowych  obiektów  oraz  budowa  Sali  koncertowej  przy  ul.
Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia, w podziale na dwie części A i B”, zgodnie z
załącznikiem nr 10 do SWZ „Charakterystyka Inwestycji”.

V. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
V.I. Odpowiedzialność cywilna inwestora:

1. Z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wynikająca z przepisów prawa
powszechnego.

2. Za produkt,
3. Za szkody wynikłe z nagłego i niespodziewanego zanieczyszczenia środowiska.

VI. ŚWIADCZENIA UBEZPIECZYCIELA
VI.I. W granicach swojej odpowiedzialności Ubezpieczyciel jest zobowiązany do:

1. Zbadania zasadności roszczeń wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu.
2. Pokrycia kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bezpośrednio po powstaniu

szkody na osobie w celu udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy.
3. Pokrycia  kosztów  poniesionych  przez  Ubezpieczonego  bezpośrednio  po

uszkodzeniu  mienia  poszkodowanego,  związanych  z  tymczasową  naprawą,
podparciem lub zabezpieczeniem mienia.



4. Wypłaty  odszkodowania,  które  Ubezpieczony  zobowiązany  jest  zapłacić
poszkodowanemu.  Odszkodowanie  obejmuje,  obok  należności  głównej,  także
zasądzone odsetki.

5. Udzielenia  Ubezpieczonemu  wszelkiej  niezbędnej  pomocy  prawnej  w  przypadku
niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych.

6. Pokrycia, w ramach sumy gwarancyjnej, kosztów wykonania przez Ubezpieczonego
postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody,
z zastrzeżeniem,  że  wyżej  opisane  koszty  pokrywane  są  przez  Ubezpieczyciela
do łącznej wysokości 500 000,00 (pięćset tysięcy 00/100) PLN w rocznym okresie
ubezpieczenia.

7. Zwrotu  kosztów  zastosowania  przez  Ubezpieczonego,  po  zajściu  wypadku
ubezpieczeniowego lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą, środków w
celu  zapobieżenia  szkodzie  lub  zmniejszenia  rozmiarów  objętej  ubezpieczeniem
szkody, jeżeli były one celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

8. Pokrycia kosztów pomocy prawnej, refundowanych w oparciu o rozliczenie kosztów
przedstawione przez Ubezpieczonego.

Ubezpieczyciel  wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia,  ugody lub
prawomocnego orzeczenia sądowego. 

VI.II. Ubezpieczyciel  zobowiązany  jest,  po  otrzymaniu  zawiadomienia  o  wypadku
ubezpieczeniowym,  do  ustalenia  przesłanek  swojej  odpowiedzialności,  to  znaczy
aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Nie może
uzależnić  wypłaty  świadczeń  od  wyników  postępowania  organów  publicznych  oraz
uzyskania  opinii  rzeczoznawców  i  ekspertów,  natomiast  ma  obowiązek  ustalenia
okoliczności zajścia szkody oraz wysokości należnych świadczeń we własnym zakresie. W
przypadku  przekroczenia  ustawowego  terminu  spełnienia  świadczeń,  Ubezpieczyciel
zobowiązany  jest  do  bezzwłocznego  wypłacenia  bezspornej  części  odszkodowania.
Wszelkie bezpodstawne opóźnienia w wypłacie bezspornej części odszkodowania uważane
będą za naruszenie zobowiązań umownych przez Ubezpieczyciela i będą mogły stanowić
podstawę  do  dochodzenia  przez  Ubezpieczającego  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego wykonania zobowiązania.
VI.III. Ubezpieczyciel  zobowiązany  będzie  do  potwierdzenia  ochrony  ubezpieczeniowej
dokumentem  ubezpieczenia  (polisą)  wystawianym  przed  rozpoczęciem  okresu
ubezpieczenia.
VI.IV. Na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel zobowiązany będzie również wystawić
certyfikaty ubezpieczeniowe potwierdzające istnienie ochrony. Ilość certyfikatów nie będzie
ograniczona, a Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do ich bezzwłocznego wystawienia na
każde żądanie Ubezpieczonego.

VII. CZASOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (TRIGGER)
VII.I. Ubezpieczyciel  udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie jego
odpowiedzialności  cywilnej  za  wypadki  ubezpieczeniowe,  które  miały  miejsce  w  okresie
ubezpieczenia.
VII.II. W przypadku powstania z tej samej przyczyny dwóch lub więcej szkód, traktuje się je
jako jeden wypadek ubezpieczeniowy,  a za moment  jego wystąpienia  przyjmuje  się datę
powstania pierwszej ze szkód, niezależnie od daty i miejsca faktycznego wystąpienia tych
szkód oraz liczby poszkodowanych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody
w takiej serii,  o ile pierwsza z nich wystąpiła w okresie ubezpieczenia, nawet jeżeli część
takich  szkód zostanie  zgłoszona  bądź  ujawni  się po  zakończeniu  okresu ubezpieczenia.
Jeżeli jednak pierwsza szkoda z serii powstała przed początkiem okresu ubezpieczenia, a
Ubezpieczony nie wiedział o niej ani przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się o
niej dowiedzieć, uznaje się, że seria rozpoczęła się od pierwszej szkody, która powstała już
w okresie  ubezpieczenia  i  począwszy  od  niej  jest  objęta  ubezpieczeniem  na  zasadach
opisanych powyżej.
VII.III. W  odniesieniu  do  tak  rozumianego  wypadku  ubezpieczeniowego  franszyza
redukcyjna potrącana jest tylko raz, niezależnie od liczby poszkodowanych.



VII.IV. Warunkiem  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  jest  zajście  wypadku
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed
upływem terminu przedawnienia.

VIII. ZAKRES TERYTORIALNY
Terytorium RP

IX. JURYSDYKCJA
Roszczenia dochodzone wg prawa miejsca powstania szkody i przed sądami właściwymi dla
miejsca powstania szkody.

X. Definicje
X.I. Koszty pomocy prawnej – niezbędne koszty obrony prawnej przed roszczeniami osób
trzecich w postępowaniu prowadzonym za zgodą Ubezpieczyciela, przez które rozumie się:
1. koszty  wynagrodzenia  zewnętrznych  pełnomocników  prawnych  reprezentujących

Ubezpieczonego  na  jakimkolwiek  etapie  obrony  przed  roszczeniem,  zarówno  przed
wszczęciem postępowania sądowego, jak i w procesie, przy czym za zorganizowanie
pomocy prawnej i wybór pełnomocnika prawnego odpowiada Ubezpieczony,

2. koszty sądowe i urzędowe wszystkich instancji, w tym koszty postępowania cywilnego,
jak  również,  w  zakresie  niezbędnym  do  ustalenia  odpowiedzialności  cywilnej
Ubezpieczonego  za  roszczenie  objęte  ochroną  ubezpieczeniową,  w  zakresie
postępowania:  karnoskarbowego,  karnego,  administracyjnego,  opartego  o  ordynację
podatkową  oraz  sądowo-administracyjnego,  w  tym  opłaty,  koszty  czynności
zmierzających do zawarcia i wykonania ugody, należności świadków i biegłych, koszty
oględzin i doręczeń oraz koszty zastępstwa procesowego w ww. postępowaniach,

3. koszty opinii  biegłych, rzeczoznawców, prawników lub ekspertów, koszty tłumaczenia
dokumentów  potrzebnych  do  obrony  interesów  prawnych  Ubezpieczonego
lub dotyczących jego odpowiedzialności,

4. koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów,
o ile  Ubezpieczony  jest  zobowiązany  do  ich  pokrycia  na  podstawie  prawomocnego
orzeczenia sądu,

5. koszty  podróży  członków  władz,  prokurentów  oraz  pracowników  Ubezpieczonego
do sądu oraz podróży powrotnej do siedziby Ubezpieczonego, jeżeli konieczne jest ich
stawiennictwo przed sądem w charakterze strony, świadka, podejrzanego, oskarżonego
lub obwinionego.

Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczonego może być dochodzona przez sądem polubownym,
koszty  związane  z  udziałem  Ubezpieczonego  w  takim  postępowaniu  pokrywane  są  w
zakresie i  do wysokości,  jakie wynikają  z przepisów o kosztach sądowych ponoszonych
przed sądami powszechnymi.

X.II. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy
o pracę  lub  zatrudniona  na  podstawie  powołania,  wyboru,  mianowania  lub  spółdzielczej
umowy o pracę.
Przez pracownika rozumie się również następujące osoby fizyczne:
1. praktykantów i wolontariuszy oraz stażystów,
2. osoby współpracujące z Ubezpieczonym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło

lub innej umowy cywilnej o podobnym charakterze, w tym osoby wykonujące czynności
na  potrzeby  Ubezpieczonego  poza  zakresem obowiązków  wynikających  z umowy  o
pracę,

3. osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej, odesłane do wykonywania prac
umówionych z Ubezpieczonym,

4. osoby wykonujące prace na potrzeby Ubezpieczonego w związku z wynajęciem przez
Ubezpieczonego  maszyn  lub  urządzeń  potrzebnych  do  wykonywania  ubezpieczonej
działalności, o ile udostępnienie tej osoby było elementem umowy najmu maszyny lub
urządzenia,



5. osoby zatrudnione na zastępstwo,
wykonujące  czynności  pod  nadzorem  i  na  rzecz  Ubezpieczonego,  o  ile  czynności
wykonywane przez wyżej wymienione osoby miały związek z ubezpieczoną działalnością,
natomiast  wyżej  wymienione  osoby  były  zobowiązane  do  wykonywania  instrukcji
Ubezpieczonego.

X.III. Szkoda na mieniu – szkoda będąca następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
mienia,  w tym także utracone korzyści  poszkodowanego,  które  mógłby  osiągnąć,  gdyby
nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

X.IV.  Szkoda na osobie  – szkoda będąca następstwem śmierci,  uszkodzenia  ciała  lub
rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby  nie doznał  uszkodzenia  ciała  lub  rozstroju  zdrowia.  Ubezpieczeniem  objęte  będą
także  roszczenia  o  zadośćuczynienie  za  doznaną  krzywdę,  w tym  również  roszczenia
wnoszone przez najbliższych członków rodziny zmarłego.

X.V. Wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia,
zniszczenie, uszkodzenie lub utrata mienia, jak również wystąpienie zdarzenia bezpośrednio
skutkującego  czystą  szkodą  majątkową.  Jeżeli  nie  można  ustalić  dnia  zajścia  Wypadku
ubezpieczeniowego,  za  dzień  jego  zajścia  uznaje  się  dzień,  w  którym  stwierdzono
zaistnienie szkody.
Jeżeli  nie  można  ustalić  dnia  zajścia  wypadku  ubezpieczeniowego,  za  dzień  zajścia
wypadku ubezpieczeniowego, w następstwie którego powstała szkoda na osobie przyjmuje
się dzień, w którym poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z
objawami, które były przyczyną zgłaszanych roszczeń.

X.VI. Czysta szkoda majątkowa – szkoda, która nie jest szkodą na osobie lub szkodą na
mieniu, w tym w szczególności:
1. uszczerbek  majątkowy  wynikający  z  braku  dostępu  do  pomieszczeń  lub  braku

możliwości przejazdu,
2. koszty poniesione przez osoby trzecie, których normalna działalność została zakłócona

przez Ubezpieczonego,
a będąca rezultatem prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego.
Ochrona  obejmuje  czyste  szkody  majątkowe  spowodowane  zarówno  świadomym,  jak  i
nieświadomym  naruszeniem  przepisów  prawa,  wskazówek  bądź  zaleceń  zleceniodawcy
oraz jakichkolwiek innych obowiązków.  

XI. ZAKRES UBEZPIECZENIA
XI.I. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające
z odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego Ubezpieczonego (tzw. odpowiedzialność
cywilna  deliktowa)  oraz  odpowiedzialności  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania  przez  Ubezpieczonego  zobowiązania  (tzw.  odpowiedzialność  cywilna
kontraktowa).

XI.II. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie,
szkody na mieniu oraz, w zakresie przewidzianym przez opis przedmiotu zamówienia, za
czyste szkody majątkowe.

XI.III. Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  także  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody
wyrządzone:
1. w wyniku rażącego niedbalstwa lub
2. w wyniku winy umyślnej, z zastrzeżeniem, że wyłączone pozostają szkody wyrządzone

z winy umyślnej członków władz Ubezpieczonego.



XI.IV. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone
przez  pracowników  Ubezpieczonego  lub  osób  działających  na  jego  zlecenie  (w  tym
podwykonawców),  nawet  wtedy  gdy  wyrządzili  szkodę  będąc  pod  wpływem  alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających lub substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

XI.V. Ochrona  ubezpieczeniowa  udzielana  przez  Ubezpieczyciela  obejmuje
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
którym  Ubezpieczony  powierzył  wykonanie  ubezpieczonej  działalności  oraz  ich
podwykonawców  (tzw. dalszych  podwykonawców).  Szkody  wyrządzone  przez
Ubezpieczonego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  oraz  ich  pracownikom
pozostają  włączone  do  zakresu  ochrony  ubezpieczeniowej,  a  podwykonawcy  i  dalsi
podwykonawcy  poszkodowani  wskutek  wypadków  ubezpieczeniowych  objętych  ochroną
ubezpieczeniową traktowani  są,  z  punktu  widzenia  ochrony ubezpieczeniowej  udzielanej
Ubezpieczonemu,  jak  osoby  trzecie.  Z  ochrony  ubezpieczeniowej  wyłączone  pozostają
szkody wyrządzone pomiędzy podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wzajemnie,
jak również szkody wyrządzone Ubezpieczonemu przez podwykonawców.

XI.VII. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną m.in.:
1. za  szkody  wynikające  z  uszkodzenia  instalacji  wszelkiego  rodzaju,  w  tym  w

szczególności  w instalacjach podziemnych, jak również wszelkie szkody w mieniu
znajdującym się pod powierzchnią ziemi lub szkody na osobie, które mogą dotknąć
osoby  fizyczne  znajdujące  się  pod  powierzchnią  ziemi.  Z  zakresu  ochrony
ubezpieczeniowej wyłączone mogą pozostać tzw. szkody górnicze.

2. za szkody w obiektach zabytkowych,
3. za szkody powstałe podczas prac rozbiórkowych, w tym w związku z wykorzystaniem

materiałów wybuchowych,
4. za  szkody  wyrządzone  przez  maszyny,  urządzenia  lub  pojazdy  w  zakresie

nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych,
5. za  szkody  spowodowane  przez  wibracje  lub  wstrząsy,  wskutek  usunięcia  lub

osłabienia elementów nośnych, lub osunięcia się ziemi,
6. za tzw. regresowalne kary umowne (roszczenia regresowe z tytułu kar umownych,

do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie).

XII. SUMA GWARANCYJNA
20.000.000,00  (dwadzieścia  milionów  00/100)  PLN  na  jeden  i  wszystkie  wypadki
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

XIII. SUBLIMITY 
XIII.I. Obowiązują na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
XIII.II.  5.000.000,00 (pięć milionów 00/100) PLN dla czystych szkód majątkowych.

XIV. FRANSZYZA REDUKCYJNA
XIV.I. W odniesieniu do szkód na osobie – franszyza zniesiona.
XIV.II W każdej szkodzie na mieniu – 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) PLN
XIV.V. Dla czystych szkód majątkowych – 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) PLN 

XV. SKŁADKA
XV.I. Składka  z  tytułu  ochrony  ubezpieczeniowej  jest  stała  w  odniesieniu  do  okresu
ubezpieczenia określonego w polisie.
XV.II. Wszelkie rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności  z
konieczności dopłaty lub zwrotu składki) dokonywane będą w systemie pro rata temporis za
każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.  Ubezpieczyciel  nie będzie  potrącał  jakichkolwiek
kosztów manipulacyjnych



XV.III. Ubezpieczyciel nie może dokonywać jakichkolwiek potrąceń zarówno z wypłacanych
świadczeń,  jak  również  z  kwot  należnych  Ubezpieczającemu  do  zwrotu  w  przypadku
powstania  takiego obowiązku  po stronie  Ubezpieczyciela,  z  wymagalnymi  należnościami
należnymi  mu  ze  strony  Ubezpieczonego,  nawet  jeżeli  są  one  przedawnione,  o  ile
Ubezpieczony nie wyrazi na to zgody.
XV.IV. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z umowy ubezpieczenia za dzień zapłaty
uważa się dzień złożenia prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty i obciążenia rachunku
bankowego.  W przeciwnym  wypadku  składkę  uważa  się  za  zapłaconą  w  dniu  uznania
rachunku bankowego wierzyciela.

XVI. REGRES UBEZPIECZENIOWY
XVI.I. Na Ubezpieczyciela nie przechodzą jakiekolwiek roszczenia regresowe, które mogą
być  dochodzone  przeciwko  pracownikom  Ubezpieczonego  oraz  osobom,  za  które
Ubezpieczony  ponosi  odpowiedzialność,  w  tym  w  szczególności  przeciwko  osobom
fizycznym świadczącym pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczonego.
XVI.II. Ubezpieczyciel  zachowuje  roszczenie  regresowe  w  odniesieniu  do  osób,  które
spowodowały szkodę pokrytą przez Ubezpieczyciela:

a) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub substancji
psychotropowych  lub  środków  zastępczych  w  rozumieniu  przepisów  o
przeciwdziałaniu narkomanii,

b) w wyniku winy umyślnej.

XVII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
Wszelkie postanowienia wzorca umowy ograniczające wypłatę świadczeń Ubezpieczyciela
lub  warunkujące  ich  wypłatę  wyczerpaniem  zobowiązań  z  tytułu  innej,  bardziej
specjalistycznej  (np.  określanej  jako  „bliższa”  ubezpieczonemu  ryzyku)  umowy
ubezpieczenia,  zarówno  zawartej  przez  Ubezpieczonego,  jak  i  przez  osoby  trzecie,
dotyczące tożsamego interesu ubezpieczeniowego, nie mają zastosowania.

CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INWESTORA

ZAKRES FAKULTATYWNY

Brak  włączenia  przez  Wykonawcę  do oferty  ryzyk  wymienionych  poniżej  nie  spowoduje
odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie zaproponowane poniżej
ryzyko  dodatkowe.  Włączenie  ryzyk  dodatkowych  wpłynie  na  ocenę  oferty  zgodnie  z
warunkami przedstawionymi w SWZ.

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

1. Sublimit  dla  czystych  szkód  majątkowych  ulega
zwiększeniu  do  10.000.000,00  (dziesięć  milionów
00/100)  PLN  na  jeden  i  wszystkie  wypadki
ubezpieczeniowe

2. Objęcie ochroną OC pracodawcy
a) W uzupełnieniu punktu V.I., ochrona ubezpieczeniowa

zostaje  rozszerzona  o  odpowiedzialność  cywilną
Ubezpieczającego  za  szkody  wyrządzone
Pracownikom  w  związku  z  prowadzeniem
ubezpieczonej  działalności.  Ochrona
ubezpieczeniowa dotyczy wyrządzonej Pracownikowi:

1) Szkody  na  osobie,  do  której  doszło  wskutek
wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z  tytułu  wypadków  przy  pracy  i  chorób



zawodowych,  przy  czym,  na  potrzeby  umowy
ubezpieczenia,  za wypadek przy pracy uznawane
będą  również  wypadki  traktowane  na  równi  z
wypadkami  przy  pracy  w  rozumieniu  wyżej
przywołanej  ustawy.  Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela  obejmuje  również  wypadki
powstałe podczas podróży służbowych;

2) Szkody na mieniu, jakiej doznał Pracownik, w tym
również  za  Szkody  na  mieniu  w pojazdach
stanowiących  własność  Pracownika  lub
wykorzystywanych  bądź  użytkowanych  przez
Pracowników do celów służbowych.

b) Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1) roszczenia z tytułu chorób zawodowych,

2) roszczenia  regresowe  podmiotów  publicznych
zobowiązanych  do  wypłaty  świadczenia  z tytułu
wypadku przy pracy.

c) W  celu  usunięcia  ewentualnych  wątpliwości
związanych  z  wykładnią  umowy  potwierdza  się,
że wszelkie  szkody  wyrządzone  przez
Ubezpieczonego  pracownikom  w  czasie,  kiedy  nie
wykonują obowiązków służbowych, traktowane są na
potrzeby  umowy  ubezpieczenia  jako  szkody
wyrządzone osobom trzecim.

Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone  wskutek  wyżej  wymienionych  ryzyk
ustanawia  się  podlimit  w  wysokości  10.000.000,00
(dziesięć milionów 00/100) PLN.
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 

……………………, dnia ………….. 

 

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

 

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………………………………… 

 

NIP: ………………………………………    

REGON: ………………………………………… 

 

Adres e-mail: ……………………………………………  

Telefon: ………………………………………… 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  

…………………………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

 

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

(imię i nazwisko oraz funkcja osoby lub osób reprezentujących wykonawcę) 

Status wykonawcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (*wybrać lub zaznaczyć właściwe): 

 mikroprzedsiębiorca* 

 mały przedsiębiorca* 

 średni przedsiębiorca* 

 duży przedsiębiorca* 

OFERTA  
 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia 
w podziale na II części – część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu i część II – ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej Inwestora, oświadczam(y), że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia 
dla:  

(wykonawca stawia znak “X” w kratkę po prawej stronie Zadania objętego ofertą) 
 

Część I - ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu  

Część II - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora 
 

 



Numer postępowania: ZP/TP/9/2022 

 

 

 

Część I - UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU 
 
Realizację Części I oferujemy za cenę: 
………………………………………...................................................................................  zł 
 
W ramach oferty uwzględnione zostały ryzyka fakultatywne: 
(wykonawca stawia znak “X” w kratkę po prawej stronie opisu ryzyka, którego pokrycie 
objęte jest jego ofertą) 
 

1. Klauzula konserwacji rozszerzonej (klauzula 004) 
Przedłużenie okresu do 60 miesięcy po zakończeniu kontraktu tj. od dnia, „sporządzenia 
protokołu odbioru całościowego”. 

 

2. Klauzula okresu gwarancyjnego (klauzula 201) 
Podwyższenie limitu sumy ubezpieczenia z 5.000.000,00 PLN  do  15.000.000,00 PLN. 

 

3. Klauzula szkód w częściach wadliwych 
Podwyższenie limitu sumy ubezpieczenia z 10.000.000,00 PLN do 20.000.000,00 PLN. 

 

 
Część II - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INWESTORA 
 
Realizację Części 2 oferujemy za cenę:  
.................................................................................…………………………………………………..zł  
 
W ramach oferty uwzględnione zostały ryzyka fakultatywne: 
 
(wykonawca stawia znak “X” w kratkę po prawej stronie opisu ryzyka, którego pokrycie 
objęte jest jego ofertą) 
 

1. Sublimit dla czystych szkód majątkowych ulega zwiększeniu do 10.000.000,00 
(dziesięć milionów 00/100) PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe. 

 

2. Objęcie ochroną OC pracodawcy  
Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek wyżej 
wymienionych ryzyk ustanawia się podlimit w wysokości 10.000.000,00 (dziesięć 
milionów 00/100) PLN. 

 

 
KRYTERIA OCENY OFERT 
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Część I  
(ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu) 

      Cena oferty                                                                         80 % 
      Zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych                          20 % 
 
Cena oferty: 
Kryterium ceny zostanie wyliczone wg poniższego wzoru: 
Pkt = (cena oferty najniższej nie podlegającej odrzuceniu/cena badanej oferty) x 80 
 
Ilość 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. 80 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 konserwacji rozszerzonej (klauzula 004) 
Przedłużenie okresu do 60 miesięcy po zakończeniu kontraktu tj. od 
dnia, „sporządzenia protokołu odbioru całościowego” 

5,00 pkt 

2. Klauzula okresu gwarancyjnego (klauzula 201) 
Podwyższenie limitu sumy ubezpieczenia z 5.000.000,00 PLN  do  
15.000.000,00 PLN. 

5,00 pkt 

3. Klauzula szkód w częściach wadliwych 
Podwyższenie limitu sumy ubezpieczenia z 10.000.000,00 PLN do 
20.000.000,00 PLN. 

10,00 pkt 

 
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.   

 

Część II 
(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora) 

      
     Cena oferty                                                                            90 % 
     Zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych                             10 % 
 
Cena oferty: 
Kryterium ceny zostanie wyliczone wg poniższego wzoru: 
Pkt = (cena oferty najniższej nie podlegającej odrzuceniu/cena badanej oferty) x 90 
 
Ilość 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. 
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Ofercie z najniższą ceną brutto, niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający przyzna maksymalną 
ilość punktów tj. 90 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. Sublimit dla czystych szkód majątkowych ulega zwiększeniu do 
10.000.000,00 (dziesięć milionów 00/100) PLN na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe. 

5,00 pkt 

2. Objęcie ochroną OC pracodawcy  
Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
wskutek wyżej wymienionych ryzyk ustanawia się podlimit w 
wysokości 10.000.000,00 (dziesięć milionów 00/100) PLN. 

5,00 pkt 

 
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.   

 
STAWKI UBEZPIECZENIOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW 

UBEZPIECZEŃ W ZAKRESIE UWZGLĘDNIONYM W OFERCIE WYKONAWCY 
 
Część I - UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU 
 
Stawka ubezpieczeniowa mająca zastosowanie w ofercie wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Część II - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INWESTORA 
Stawka ubezpieczeniowa mająca zastosowanie w ofercie wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Zapoznałem/am się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz (ewentualnymi) 
zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 
niej zawarte. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy i akceptujemy bez 
zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej 
oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu, do zawarcia umowy zgodnie z SWZ w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. 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.  

4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 
ustawy Pzp. 
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5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust.1 
pkt4 ustawy Pzp. 

6. Wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

7. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie RODO stanowiącą załącznik nr 11 do 
SWZ.  

8. Uważam się za związany/na niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni, licząc od 
terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności określone w zał. 5 do SWZ będą zatrudnione 
przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeks pracy.  

10. Oświadczamy, że w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: 
1) nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy  

w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe* 
2) należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy (podać nazwę ………………..), którzy w tym 

postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* 
następujące dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 
   * niepotrzebne skreślić 

11. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom (jeżeli są na tym etapie znani) następujące części 
zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać samodzielnie przedmiot 
zamówienia nie wypełnia poniższego oświadczenia):  

Lp. Zakres Nazwa firmy 

1.   

…..   

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie dokona wpisu w powyższym punkcie, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców. 

12. Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia 
ofert (art. 233 K.K. – odpowiedzialność karna). 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1/ ..............................................................................  
2/ ............................................................................ 
             

kwalifikowany podpis elektroniczny lub/ 
podpis zaufany lub/podpis osobisty 
osoby (osób) uprawnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
 



Załącznik nr 3 do SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

Wykonawca:

………………………………………………………………………
(nazwa oraz adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta/ów)

Oświadczenie
o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

Działając w imieniu wykonawcy:

………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)

w związku ze złożeniem oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług
ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale  na II  części  -  część I  –  ubezpieczenie ryzyk budowy i
montażu i część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora, oświadczam, że:

(wybrać lub zaznaczyć właściwe)

wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11-09-2019 r.
-  Prawo  zamówień  publicznych,  z  innym  wykonawcą,  który  złożył  odrębną  ofertę  w  niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

(lub)

wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 11-09-2019 r.  -  Prawo zamówień publicznych,  z następującymi  wykonawcami,  którzy
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wpisać nazwę/firmę oraz
adres tych wykonawców):
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………

(W  razie  złożenia  oświadczenia  o  przynależności  wykonawcy  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  z  innymi
wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty  w  niniejszym  postępowaniu  należy  złożyć  dokumenty  lub  informacje
potwierdzające  przygotowanie  oferty  niezależnie  od  innego  wykonawcy  należącego  do  tej  samej  grupy
kapitałowej.)

………………………, dnia ……………………………

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania)



Załącznik nr 4 do SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

Wykonawca:

………………………………………………………………………
(nazwa oraz adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta)

Oświadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu wykonawcy:

………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)

w związku ze złożeniem oferty  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na  świadczenie  usług
ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale  na II  części  -  część I  –  ubezpieczenie ryzyk budowy i
montażu i część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora:, oświadczam, co następuje:

I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

1. Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
gdyż:

(wybrać lub zaznaczyć właściwe)

nie zachodzą wobec wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1 i w
art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

(lub)

nie zachodzą wobec wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1 pkt
………… i w art. 109 ust. 1 pkt ………… oraz zachodzą wobec wykonawcy podstawy wykluczenia z
postępowania określone w art. 108 ust. 1 pkt ………… lub w art. 109 ust. 1 pkt ………… ustawy z dnia
11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jednakże wykonawca spełnia przesłanki określone w art.
110 ust. 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ponieważ:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………

(W  przypadku,  gdy  wobec  wykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia  z  postępowania,  część  drugą
powyższego oświadczenia należy odpowiednio uzupełnić wskazując podstawy wykluczenia określone w art. 108
ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 oraz należy wykazać, że wykonawca spełnia jednocześnie przesłanki określone w art.
110 ust. 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w sposób pozwalający zamawiającemu
ocenić, czy podjęte przez wykonawcę czynności, są wystarczające do wykazania jego rzetelności).

2. Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
gdyż wobec wykonawcy nie zachodzi żadna z okoliczności 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.

II. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie:

1) zdolności do występowania w 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.

III. Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczam, że wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  polega  na  zasobach  następujących  podmiotów  udostępniających  zasoby  (*wpisać
nazwę podmiotu i odpowiedni zakres dla danego podmiotu udostępniającego zasoby):

1) …………………………………… - w następującym zakresie: …………………………………………………………*

2) …………………………………… - w następującym zakresie: …………………………………………………………*

(Powyższe oświadczenie należy wypełnić, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu udostępniającego zasoby.)

IV. Dane umożlwiające zamawiającemu dostęp do dokumentów dotyczących wykonawcy 

Oświadczam, że wykonawca jest wpisany do: (*wybrać i wypełnić właściwe) :
- Krajowego Rejestru Sądowego - pod nr ………………………*
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - pod nr ………………………*
- innego właściwego rejestru - ………………………………………………… - pod nr ……………………*

Odpis lub informację z właściwego rejestru lub ewidencji zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych pod adresem:

………………………………………………………………………………
(adres ogólnodostępnej bazy danych)

(Powyższe  oświadczenie  należy  wypełnić,  jeżeli  wykonawca  nie  składa  odpisu  lub  informacji  z  Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.)

………………………, dnia ……………………………

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania)



Załącznik nr 5 do SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………………………………
(nazwa oraz adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta)

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Działając w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)

oświadczam, że na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych podmiot
udostępniający zasoby zobowiązuje się oddać do dyspozycji wykonawcy:

…………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)

poniżej opisane zasoby na potrzeby realizacji zamówienia publicznego na: świadczenie usług ubezpieczeniowych
dla Sinfonia Varsovia w podziale na II części - część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu i część II –
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora.

Zakres  udostępnianych  zasobów  w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu  (należy  wskazać  nazwę  lub  rodzaj  zasobów  oraz  warunki  udziału  w  postępowaniu,  których
wskazane  zasoby  dotyczą;  w  razie  udostępnienia  różnych  zasobów  poniższe  pola  należy  odpowiednio
zwielokrotnić):

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

W celu  oceny  przez zamawiającego,  czy  wykonawca będzie  dysponował  wyżej  wymienionymi  zasobami  na
potrzeby realizacji zamówienia publicznego oświadczam, że (należy odpowiednio uzupełnić):

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów obejmuje:
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………

2) sposób  udostępnienia  wykonawcy  i  wykorzystania  przez  niego zasobów przy  wykonywaniu  zamówienia
będzie polegał na:
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………

3) okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie
polegał na:
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………



4) charakter stosunku łączącego wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby będzie polegał na:
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………

5) zakres udziału podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na (należy
wskazać w szczególności czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą):
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………
..…………………………………………………………………………………...…….…………………………………

………………………, dnia ……………………………

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania)



Załącznik nr 6 do SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………………………………
(nazwa oraz adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych))

Działając w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)

w związku z zobowiązaniem do oddania zasobów do dyspozycji wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia
publicznego na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale na II części - część I –
ubezpieczenie  ryzyk  budowy  i  montażu  i  część  II  –  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  Inwestora,
oświadczam, co następuje:

I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

1. Oświadczam,  że  podmiot  udostępniający  zasoby  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego, gdyż:

(wybrać lub zaznaczyć właściwe)

nie  zachodzą  wobec  podmiotu  udostępniającego  zasoby  podstawy  wykluczenia  z  postępowania
określone w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień
publicznych;

(lub)

nie  zachodzą  wobec  podmiotu  udostępniającego  zasoby  podstawy  wykluczenia  z  postępowania
określone w art. 108 ust. 1 pkt ………… i w art. 109 ust. 1 pkt ………… oraz zachodzą wobec podmiotu
udostępniającego  zasoby  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  określone  w  art.  108  ust. 1  pkt
………… lub w art. 109 ust. 1 pkt ………… ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
jednakże podmiot udostępniający zasoby spełnia przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia
11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ponieważ:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………

(W przypadku, gdy wobec podmiotu udostępniającego zasoby zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania,
część  drugą  powyższego  oświadczenia  należy  odpowiednio  uzupełnić  wskazując  podstawy  wykluczenia
określone w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 oraz należy wykazać, że podmiot udostępniający zasoby spełnia
jednocześnie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
w sposób pozwalający zamawiającemu ocenić, czy podjęte przez ten podmiot czynności, są wystarczające do
wykazania jego rzetelności).



2.  Oświadczam,  że  podmiot  udostępniający  zasoby  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego, gdyż nie zachodzi wobec niego żadna z okoliczności 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.

II. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam,  że  zasoby  udostępniane  wykonawcy  przez  podmiot  udostępniający  zasoby  pozwalają  na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na udostępnione przez ten podmiot zasoby.

………………………, dnia ……………………………

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania)



Załącznik nr  do 7 SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

Wykonawca:

………………………………………………………………………
(nazwa/firma i adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………
(nazwa oraz adres)

- reprezentowani przez pełnomocnika:

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Oświadczenie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Działając w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa wykonawcy
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Adres wykonawcy
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Wykonawca 1 - lider:

Wykonawca 2:

w związku ze złożeniem oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  świadczenie usług
ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale  na II  części  -  część I  –  ubezpieczenie ryzyk budowy i
montażu  i  część  II  –  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  Inwestora,  oświadczam,  że  usługi  objęte
zamówieniem zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w następujący sposób:

Nazwa wykonawcy
wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia

Opis usług
wykonywanych przez danego wykonawcę

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

(Pola w oświadczeniu należy zwielokrotnić i wypełnić odpowiednio do liczby wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.)

………………………, dnia ……………………………
(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania)



Załącznik nr 8 do SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

CZĘŚĆ 1 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA UBEZPIECZENIA RYZYK BUDOWY I MONTAŻU

zawarta  w  dniu  …………………………,  zwana  dalej  „Umową”,  pomiędzy  następującymi  stronami,
zwanymi dalej odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”: 

Sinfonią  Varsovią  z  siedzibą  pod  adresem:  03-849  Warszawa,  ul.  Grochowska  272,  wpisaną  do
Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217,
zwaną  dalej  „Zamawiającym” lub  „Ubezpieczającym”,  którą  reprezentuje
………………………………………………………….,

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
które reprezentuje: 
zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą” lub  „Ubezpieczycielem”,  które  reprezentuje  ..
……………………………………………………………………

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  w  trybie  podstawowym,  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z dnia  11  września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U.  z  2022r.  poz.  1710)  pn.  „Świadczenie  usług
ubezpieczeniowych  dla  Sinfonia  Varsovia  w  podziale  na  II  części  -  część  I  –  ubezpieczenie  ryzyk
budowy  i  montażu  i  część  II  –  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  Inwestora”
- nr postępowania  
………………………….., Część 1

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia
ryzyk budowy i montażu.

2. 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 Al. Jerozolimskich 98.

§ 2
Okres trwania umowy

1. Umowa obowiązuje na okres 24 miesięcy, od dnia …………….r. do …………………… r. 
2. Ubezpieczyciel w ramach umowy wystawi polisę ubezpieczeniową 
3. Ubezpieczyciel  wystawi  polisę  najpóźniej  do  7  dni  przed  mającym  się  rozpocząć  okresem

ubezpieczenia, określonym w ust 1.

§ 3
Składka ubezpieczeniowa – wysokość, płatność, rozliczenie

1. Składka będzie płatna zgodnie z ofertą Wykonawcy.

1



2. Składka płatna będzie w całości (jednorazowo) na podstawie dokumentu/ów ubezpieczeniowych
wystawionych przez Ubezpieczyciela zgodnie z § 2 ust. 1.

3. Składka płatna będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu/ów ubezpieczeniowych
przez Ubezpieczyciela.

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

5. Zwroty lub dopłata do składek rozliczane będą na podstawie stawek zastosowanych w ofercie
Wykonawcy.

§ 4
Warunki ubezpieczenia

Wszelkie  postanowienia  niniejszej  Umowy  będą  miały  pierwszeństwo  stosowania  przed
postanowieniami  zawartymi  w  Ogólnych  Warunkach  Ubezpieczenia  (OWU)  lub  innym  wzorcu
umownym  stosowanym  przez  Ubezpieczyciela.  OWU/Wzorzec  zachowuje  pierwszeństwo
w odniesieniu do uregulowań: 
1) pominiętych w Umowie,
2) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego, niż zawarte w Umowie.

§ 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 1974 r. Kodeks pracy, osób bezpośrednio
wykonujących czynności (tzw. „osoby dedykowane do obsługi klienta”) polegające na: 
1) wystawianiu dokumentów ubezpieczeniowych, 
2) wystawianiu aneksów oraz dodatków do zawartych umów ubezpieczenia,
3) wystawianiu 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. 

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: 
1) żądania  oświadczeń/dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów

i dokonywania ich oceny,
2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów,
3) 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:
1) 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
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liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) 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  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  
(tj.  w szczególności:  bez  adresów,  nr  PESEL  pracowników).  Informacje  takie  jak:  imię,
nazwisko,  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  powinny  być  możliwe  do
zidentyfikowania; 

3) 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;

4) 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  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

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.

§ 6
Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty w następujących sytuacjach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację  Przedmiotu  Umowy.  W  takim  wypadku  Strony  uzgodnią  zmiany  Umowy
wymuszone nowymi przepisami;

2) gdy  w  trakcie  realizacji  Umowy  wystąpi  konieczność  wprowadzenia  zmian  do  sposobu
realizacji Przedmiotu Umowy, której nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, a
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie skutkuje zwiększeniem Maksymalnej Ceny
Umowy – zmiana Umowy dotyczyć może obniżenia Maksymalnej Ceny Umowy lub zmiany
Przedmiotu  Umowy  w  zakresie  jakościowym  (w tym  poprzez  wprowadzenie  rozwiązań
zamiennych lub równoważnych, itp.);

3) wynikną rozbieżności  lub niejasności  w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,  których nie
można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, o ile
nie ulegnie zmianie ogólny charakter Umowy, zmiana nie wprowadza warunków, które gdyby
były przyjęte w postępowaniu powodowałaby możliwość ubiegania się o zamówienie innych
podmiotów  lub też  przyjęto by  ofertę innej  treści,  nie narusza równowagi  ekonomicznej
Umowy na korzyść Wykonawcy, nie rozszerza i nie zmniejsza znacznie zakresu świadczenia
i zobowiązania  wynikającego  z Umowy  i  nie  polega  na  zastąpieniu  Wykonawcy,  któremu
Zamawiający udzielił  zamówienia, nowym wykonawcą, poza przypadkami o których mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP;
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4) w przypadku  konieczności  zastąpienia  dotychczasowego  Wykonawcy  nowym  Wykonawcą
w wyniku sukcesji,  w wyniku wstąpienia  przez  nowego Wykonawcę w prawa i  obowiązki
dotychczasowego  Wykonawcy,  w  następstwie  przejęcia,  połączenia,  podziału,
przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji,  dziedziczenia  lub  nabycia  dotychczasowego
Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu,  
nie  zachodzą  wobec  niego  podstawy  wykluczenia  oraz  nie  pociąga  to  za  sobą  innych
istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;

5) jeżeli poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, nie narusza
to  ważności  pozostałych  postanowień.  Nieważne  lub  niewykonalne  postanowienia  należy
zastąpić postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny jak najbardziej zbliżone jest
do woli Stron wyrażonej w Umowie, które jest wykonalne i w największym możliwym stopniu
odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze, 

6) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć również miejsce w przypadku zwiększenia lub

zmniejszenia sumy ubezpieczenia związanej z decyzją Zamawiającego w tym zakresie, na 

warunkach określonych w umowie w szczególności w sytuacji wynikłej z realizacji umowy na 

roboty budowlane (zmiany wartości robót budowlanych, zmiana terminów realizacji).

2. Wykonawca, wnioskując o zmianę wynagrodzenia, wskazuje podstawę tej zmiany, w szczególności
wykaz kosztów, które uprawniają do żądania takiej zmiany.

3. Poza przypadkami wskazanymi w ust.  1  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w zakresie
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących  sytuacjach:
1) w  przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020.2207 j.t.), Zamawiający dopuszcza zmianę
Ceny Umowy – pod warunkiem, że Wykonawca bezsprzecznie wykaże, że zmiana ta będzie
miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy;

2) w  przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne
Zamawiający  dopuszcza  zmianę  Ceny  Umowy  –  pod  warunkiem,  że  Wykonawca
bezsprzecznie  wykaże,  że  zmiana  ta  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  przez
Wykonawcę przedmiotu Umowy;

3) w  przypadku  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, dopuszcza zmianę Ceny Umowy – pod warunkiem, 
że Wykonawca bezsprzecznie wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania
przez Wykonawcę przedmiotu Umowy;

4) nie później niż 30 dni po wejściu w życie przepisów związanych z okolicznościami wskazanymi
w ust. 3 pkt. 1 powyżej Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,  
w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia  umownego,  a  wpływem  zmiany  minimalnego
wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie
te  dodatkowe  koszty  realizacji  zamówienia,  które  Wykonawca  obowiązkowo  ponosi
w związku  z podwyższeniem wysokości  płacy minimalnej.  Nie  będą  akceptowane  koszty
wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w
celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

5) nie później niż 30 dni po wejściu w życie przepisów związanych z okolicznościami wskazanymi
w ust. 3 pkt 2. powyżej Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

4



W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia  umownego  a  wpływem  zmiany  zasad  podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmować  jedynie  te  dodatkowe  koszty  realizacji  zamówienia,  które  Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub wysokości  stawki  składki  na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.  Nie  będą  akceptowane  koszty  wynikające  z podwyższenia  wynagrodzeń
pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych
zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

6) nie  później  niż  na  30   dni  po  wejściu  w  życie  przepisów  związanych  z okolicznościami
wskazanymi w ust. 3 pkt.3. powyżej Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w
zakresie wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy,  w  szczególności  Wykonawca  będzie  zobowiązany  wykazać  związek  pomiędzy
wnioskowaną  kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia  umownego,  a  wpływem  zmiany  zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, na kalkulację ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia,
które  Wykonawca  obowiązkowo  ponosi  w  związku  ze  zmianami  zasad  gromadzenia  i
wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych  powodujących  wzrost  kosztów
wykonawcy.  Nie  będą  akceptowane  koszty  wynikające  z  podwyższenia  wynagrodzeń
pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

4. Zmiana  wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  ust.  3  powyżej,  po  spełnieniu  warunków  
i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 – 6 powyżej, wchodzi
w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 oraz ust. 3 powyżej, Zamawiający przewiduje waloryzację
wynagrodzenia  Wykonawcy,  w  przypadku  zmiany  cen  materiałów  spowodowanych
okolicznościami  niezależnymi od  Wykonawcy  –  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  bezsprzecznie
wykaże,  że  zmiana  
ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

6. Waloryzacja  będzie  się  odbywać  w  oparciu  o  średnioroczny  wskaźnik  cen  towarów  i  usług
konsumpcyjnych  w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez  Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego,  w  formie  komunikatu,  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej
„Monitor Polski” w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt
1  lit.  a  Ustawy  z dnia  17  grudnia  1998  r.  o  emeryturach  i  rentach  z  Funduszu  Ubezpieczeń
Społecznych  (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118), z zastrzeżeniem, warunków określonych w pkt.1 -3
poniżej:

1) waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę
do dnia pierwszej waloryzacji, o której mowa w pkt. 2 poniżej;

2) waloryzacja wynagrodzenia dokonana będzie na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego
następującego po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Jeżeli Umowa zostanie
zawarta  po  upływie  180  dni  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert,  początkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;

3) wynagrodzenie  w  wyniku  waloryzacji  zostanie  ustalone  z  zastosowaniem  stawki  VAT
obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji;

4) w  przypadku  likwidacji  Wskaźnika  wzrostu  cen  towarów  i  usług,  o  którym  mowa
w niniejszym  paragrafie  lub  zmiany  podmiotu,  który  urzędowo  go  ustala,  mechanizm,
o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wskaźnika i podmiotu, który zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. 

7.  Waloryzacja  wynagrodzenia,  na  podstawie  ust.  5  powyżej  stanowi  zmianę Umowy i  wymaga
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sporządzenia  aneksu.  Na  użytek  waloryzacji  Strony  sporządzą  protokół  uzgodnień,  w  którym
określą:

1) okres, za który dokonują waloryzacji;
2) wartość wskaźnika waloryzacji;
3) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji;
4) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji;
5) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.

8. Aneks Protokół, o którym mowa w ust. 7 powyżej, po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione 
do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy staje się podstawą sporządzenia aneksu
do umowy.

9. Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  zgodnie  z  zapisami  niniejszego
paragrafu,  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  z
którym  zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  kosztów  dotyczących
zobowiązania Podwykonawcy. 

10. W  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie z wymogami określonymi
w ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.  Maksymalna wysokość kar umownych
naliczanych przez Ubezpieczającego nie przekroczy 10.000 PLN.

§ 7
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.

§ 8
Osoby do kontaktu

1. Osobą/ami odpowiedzialnymi za koordynację i realizację umowy ze strony Zamawiającego są: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Osobą/mi odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy są:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Zmiany osób, adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów oraz  wskazanych w ust. 1-2
oraz wszelkie uzgodnienia i decyzje realizacyjne, nienaruszające i niestanowiące zmian umowy, nie
wymagają aneksu do umowy. Zmiany są dokonywane w formie elektronicznej, za potwierdzeniem
odbioru. 

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Integralną część umowy stanowią załączone dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU):
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  SWZ  i  w  Umowie  Ubezpieczenia  zastosowanie  mają
powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa,  a  w  szczególności  przepisy  Kodeksu  cywilnego,
przepisy  ustawy  o działalności  ubezpieczeniowej  oraz  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do niewykorzystywania nazw: „Sinfonia Varsovia”  oraz „SV”, w
jakiejkolwiek  publicznej  akcji  promocyjnej  bądź  reklamowej.  Nie  dotyczy  to  przypadków,  w
których zobowiązania do udzielania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wszelkie  zmiany  treści  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  
z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Umowie.

5. Do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy właściwy będzie sąd
powszechny o właściwości miejscowej dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowa  sporządzona  i  podpisana  elektronicznie  lub  umowa  sporządzona  w  dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron (do wyboru). 

 (podpis Zamawiającego) (podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 9 do SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

CZĘŚĆ 2 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INWESTORA

zawarta  w  dniu  …………………………,  zwana  dalej  „Umową”,  pomiędzy  następującymi  stronami,
zwanymi dalej odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”: 

Sinfonią  Varsovią  z  siedzibą  pod  adresem:  03-849  Warszawa,  ul.  Grochowska  272,  wpisaną  do
Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217,
zwaną  dalej  „Zamawiającym” lub  „Ubezpieczającym”,  którą  reprezentuje
………………………………………………………….,

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
które reprezentuje: 
zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą” lub  „Ubezpieczycielem”,  które  reprezentuje  ..
……………………………………………………………………

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  w  trybie  podstawowym,  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z dnia  11  września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U.  z  2022r.  poz.  1710)  pn.  „Świadczenie  usług
ubezpieczeniowych  dla  Sinfonia  Varsovia  w  podziale  na  II  części  -  część  I  –  ubezpieczenie  ryzyk
budowy  i  montażu  i  część  II  –  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  Inwestora”
- nr postępowania  
………………………….., Część 2

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej Inwestora.

2. 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 Al. Jerozolimskich 98.

§ 2
Okres trwania umowy

1. Umowa obowiązuje na okres 24 miesięcy, od dnia …………….r. do …………………… r. 
2. Ubezpieczyciel w ramach umowy wystawi polisę ubezpieczeniową 
3. Ubezpieczyciel  wystawi  polisę  najpóźniej  do  7  dni  przed  mającym  się  rozpocząć  okresem

ubezpieczenia, określonym w ust 1.

§ 3
Składka ubezpieczeniowa – wysokość, płatność, rozliczenie

1. Składka będzie płatna zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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2. Składka płatna będzie w całości (jednorazowo) na podstawie dokumentu/ów ubezpieczeniowych
wystawionych przez Ubezpieczyciela zgodnie z § 2 ust. 1.

3. Składka płatna będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu/ów ubezpieczeniowych
przez Ubezpieczyciela.

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

5. Zwroty lub dopłata do składek rozliczane będą na podstawie stawek zastosowanych w ofercie
Wykonawcy.

§ 4
Warunki ubezpieczenia

Wszelkie  postanowienia  niniejszej  Umowy  będą  miały  pierwszeństwo  stosowania  przed
postanowieniami  zawartymi  w  Ogólnych  Warunkach  Ubezpieczenia  (OWU)  lub  innym  wzorcu
umownym  stosowanym  przez  Ubezpieczyciela.  OWU/Wzorzec  zachowuje  pierwszeństwo
w odniesieniu do uregulowań: 
1) pominiętych w Umowie,
2) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego, niż zawarte w Umowie.

§ 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 1974 r. Kodeks pracy, osób bezpośrednio
wykonujących czynności (tzw. „osoby dedykowane do obsługi klienta”) polegające na: 
1) wystawianiu dokumentów ubezpieczeniowych, 
2) wystawianiu aneksów oraz dodatków do zawartych umów ubezpieczenia,
3) wystawianiu 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. 

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: 
1) żądania  oświadczeń/dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów

i dokonywania ich oceny,
2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów,
3) 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:
1) 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
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liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) 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  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  
(tj.  w szczególności:  bez  adresów,  nr  PESEL  pracowników).  Informacje  takie  jak:  imię,
nazwisko,  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  powinny  być  możliwe  do
zidentyfikowania; 

3) 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;

4) 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  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

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.

§ 6
Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty w następujących sytuacjach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację  Przedmiotu  Umowy.  W  takim  wypadku  Strony  uzgodnią  zmiany  Umowy
wymuszone nowymi przepisami;

2) gdy  w  trakcie  realizacji  Umowy  wystąpi  konieczność  wprowadzenia  zmian  do  sposobu
realizacji Przedmiotu Umowy, której nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, a
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie skutkuje zwiększeniem Maksymalnej Ceny
Umowy – zmiana Umowy dotyczyć może obniżenia Maksymalnej Ceny Umowy lub zmiany
Przedmiotu  Umowy  w  zakresie  jakościowym  (w tym  poprzez  wprowadzenie  rozwiązań
zamiennych lub równoważnych, itp.);

3) wynikną rozbieżności  lub niejasności  w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,  których nie
można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, o ile
nie ulegnie zmianie ogólny charakter Umowy, zmiana nie wprowadza warunków, które gdyby
były przyjęte w postępowaniu powodowałaby możliwość ubiegania się o zamówienie innych
podmiotów  lub też  przyjęto by  ofertę innej  treści,  nie narusza równowagi  ekonomicznej
Umowy na korzyść Wykonawcy, nie rozszerza i nie zmniejsza znacznie zakresu świadczenia
i zobowiązania  wynikającego  z Umowy  i  nie  polega  na  zastąpieniu  Wykonawcy,  któremu
Zamawiający udzielił  zamówienia, nowym wykonawcą, poza przypadkami o których mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP;
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4) w przypadku  konieczności  zastąpienia  dotychczasowego  Wykonawcy  nowym  Wykonawcą
w wyniku sukcesji,  w wyniku wstąpienia  przez  nowego Wykonawcę w prawa i  obowiązki
dotychczasowego  Wykonawcy,  w  następstwie  przejęcia,  połączenia,  podziału,
przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji,  dziedziczenia  lub  nabycia  dotychczasowego
Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu,  
nie  zachodzą  wobec  niego  podstawy  wykluczenia  oraz  nie  pociąga  to  za  sobą  innych
istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;

5) jeżeli poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, nie narusza
to  ważności  pozostałych  postanowień.  Nieważne  lub  niewykonalne  postanowienia  należy
zastąpić postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny jak najbardziej zbliżone jest
do woli Stron wyrażonej w Umowie, które jest wykonalne i w największym możliwym stopniu
odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze, 

6) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć również miejsce w przypadku zwiększenia lub

zmniejszenia sumy ubezpieczenia związanej z decyzją Zamawiającego w tym zakresie, na 

warunkach określonych w umowie szczególności w sytuacji wynikłej z realizacji umowy na 

roboty budowlane (zmiany wartości robót budowlanych, zmiana terminów realizacji).

2. Wykonawca, wnioskując o zmianę wynagrodzenia, wskazuje podstawę tej zmiany, w szczególności
wykaz kosztów, które uprawniają do żądania takiej zmiany.

3. Poza przypadkami wskazanymi w ust.  1  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w zakresie
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących  sytuacjach:
1) w  przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020.2207 j.t.), Zamawiający dopuszcza zmianę
Ceny Umowy – pod warunkiem, że Wykonawca bezsprzecznie wykaże, że zmiana ta będzie
miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy;

2) w  przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne
Zamawiający  dopuszcza  zmianę  Ceny  Umowy  –  pod  warunkiem,  że  Wykonawca
bezsprzecznie  wykaże,  że  zmiana  ta  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  przez
Wykonawcę przedmiotu Umowy;

3) w  przypadku  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, dopuszcza zmianę Ceny Umowy – pod warunkiem, 
że Wykonawca bezsprzecznie wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania
przez Wykonawcę przedmiotu Umowy;

4) nie później niż 30 dni po wejściu w życie przepisów związanych z okolicznościami wskazanymi
w ust. 3 pkt. 1 powyżej Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,  
w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia  umownego,  a  wpływem  zmiany  minimalnego
wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie
te  dodatkowe  koszty  realizacji  zamówienia,  które  Wykonawca  obowiązkowo  ponosi
w związku  z podwyższeniem wysokości  płacy minimalnej.  Nie  będą  akceptowane  koszty
wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w
celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

5) nie później niż 30 dni po wejściu w życie przepisów związanych z okolicznościami wskazanymi
w ust. 3 pkt 2. powyżej Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  
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W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia  umownego  a  wpływem  zmiany  zasad  podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmować  jedynie  te  dodatkowe  koszty  realizacji  zamówienia,  które  Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub wysokości  stawki  składki  na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.  Nie  będą  akceptowane  koszty  wynikające  z podwyższenia  wynagrodzeń
pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych
zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

6) nie  później  niż  na  30   dni  po  wejściu  w  życie  przepisów  związanych  z okolicznościami
wskazanymi w ust. 3 pkt.3. powyżej Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w
zakresie wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy,  w  szczególności  Wykonawca  będzie  zobowiązany  wykazać  związek  pomiędzy
wnioskowaną  kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia  umownego,  a  wpływem  zmiany  zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, na kalkulację ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia,
które  Wykonawca  obowiązkowo  ponosi  w  związku  ze  zmianami  zasad  gromadzenia  i
wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych  powodujących  wzrost  kosztów
wykonawcy.  Nie  będą  akceptowane  koszty  wynikające  z  podwyższenia  wynagrodzeń
pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

4. Zmiana  wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  ust.  3  powyżej,  po  spełnieniu  warunków  
i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 – 6 powyżej, wchodzi
w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 oraz ust. 3 powyżej, Zamawiający przewiduje waloryzację
wynagrodzenia  Wykonawcy,  w  przypadku  zmiany  cen  materiałów  spowodowanych
okolicznościami  niezależnymi od  Wykonawcy  –  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  bezsprzecznie
wykaże,  że  zmiana  
ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

6. Waloryzacja  będzie  się  odbywać  w  oparciu  o  średnioroczny  wskaźnik  cen  towarów  i  usług
konsumpcyjnych  w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez  Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego,  w  formie  komunikatu,  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej
„Monitor Polski” w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt
1  lit.  a  Ustawy  z dnia  17  grudnia  1998  r.  o  emeryturach  i  rentach  z  Funduszu  Ubezpieczeń
Społecznych  (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118), z zastrzeżeniem, warunków określonych w pkt.1 -3
poniżej:

1) waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę
do dnia pierwszej waloryzacji, o której mowa w pkt. 2 poniżej;

2) waloryzacja wynagrodzenia dokonana będzie na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego
następującego po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Jeżeli Umowa zostanie
zawarta  po  upływie  180  dni  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert,  początkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;

3) wynagrodzenie  w  wyniku  waloryzacji  zostanie  ustalone  z  zastosowaniem  stawki  VAT
obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji;

4) w  przypadku  likwidacji  Wskaźnika  wzrostu  cen  towarów  i  usług,  o  którym  mowa
w niniejszym  paragrafie  lub  zmiany  podmiotu,  który  urzędowo  go  ustala,  mechanizm,
o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wskaźnika i podmiotu, który zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. 

7.  Waloryzacja  wynagrodzenia,  na  podstawie  ust.  5  powyżej  stanowi  zmianę Umowy i  wymaga
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sporządzenia  aneksu.  Na  użytek  waloryzacji  Strony  sporządzą  protokół  uzgodnień,  w  którym
określą:

1) okres, za który dokonują waloryzacji;
2) wartość wskaźnika waloryzacji;
3) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji;
4) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji;
5) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.

8. Aneks Protokół, o którym mowa w ust. 7 powyżej, po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione 
do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy staje się podstawą sporządzenia aneksu
do umowy.

9. Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  zgodnie  z  zapisami  niniejszego
paragrafu,  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  z
którym  zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  kosztów  dotyczących
zobowiązania Podwykonawcy. 

10. W  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie z wymogami określonymi
w ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.  Maksymalna wysokość kar umownych
naliczanych przez Ubezpieczającego nie przekroczy 10.000 PLN.

§ 7
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.

§ 8
Osoby do kontaktu

1. Osobą/ami odpowiedzialnymi za koordynację i realizację umowy ze strony Zamawiającego są: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Osobą/mi odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy są:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Zmiany osób, adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów oraz  wskazanych w ust. 1-2
oraz wszelkie uzgodnienia i decyzje realizacyjne, nienaruszające i niestanowiące zmian umowy, nie
wymagają aneksu do umowy. Zmiany są dokonywane w formie elektronicznej, za potwierdzeniem
odbioru. 

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Integralną część umowy stanowią załączone dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU):
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  SWZ  i  w  Umowie  Ubezpieczenia  zastosowanie  mają
powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa,  a  w  szczególności  przepisy  Kodeksu  cywilnego,
przepisy  ustawy  o działalności  ubezpieczeniowej  oraz  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do niewykorzystywania nazw: „Sinfonia Varsovia”  oraz „SV”, w
jakiejkolwiek  publicznej  akcji  promocyjnej  bądź  reklamowej.  Nie  dotyczy  to  przypadków,  w
których zobowiązania do udzielania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wszelkie  zmiany  treści  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  
z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Umowie.

5. Do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy właściwy będzie sąd
powszechny o właściwości miejscowej dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowa  sporządzona  i  podpisana  elektronicznie  lub  umowa  sporządzona  w  dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron (do wyboru). 

 (podpis Zamawiającego) (podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 10 do SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

I. Informacje ogólne
Przedmiotem  zamówienia  w  zakresie  robót  budowlanych  jest  realizacja  części  zakresu  zadania
inwestycyjnego  pn:  „Modernizacja  zabytkowych  obiektów  oraz  budowa  sali  koncertowej  przy  ul.
Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia”.

Całość inwestycji będzie realizowana w podziale na dwie części, które mogą samodzielnie funkcjonować,
zgodnie z przeznaczeniem: 

 Część A: budynki zabytkowe oznaczone jako budynki A, D, E oraz podziemny budynek techniczny
T wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, wymaganą infrastrukturą techniczną, w tym
podziemnymi wymiennikami systemu pomp ciepła stanowiącymi jedyne źródło ogrzewania /
chłodzenia  budynków  A,  D,  E,  do  czasu  realizacji  Części  B  (w  tym  węzła  cieplnego  wraz  z
przyłączam do sieci  cieplnej),  części  konstrukcji  budowli  F  (ramy),  niezbędne wycinki  zieleni,
rozbiórki i wyburzenia 

Kompleksowa realizacja  robót w zakresie Części  A stanowi przedmiot  niniejszego postepowania  o
udzielenie zamówienia publicznego. 

 Część B: Budynek Główny Sali Koncertowej (Main Building, MB) oraz budynki zabytkowe B i C
połączone przestrzennie i funkcjonalnie z salą koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu,
infrastrukturą  techniczną  oraz  Ramą  z  wyłączeniem  niektórych  elementów,  które  będą
wykonane w ramach Części A. 

Część B pozostaje poza przedmiotem niniejszego postępowania.  

Część A zadania obejmuje w szczególności:
 przebudowę wraz  ze  zmianą  sposobu użytkowania  trzech,  wpisanych  do  rejestru  zabytków,

budynków dawnego Instytutu Weterynarii oznaczonych literami A,D,E, 
 budowę podziemnego budynku technicznego do obsługi budynków A,D,E, 
 budowę części konstrukcji budowli F (ramy), 
 niezbędne wycinki zieleni, 
 rozbiórki i wyburzenia oraz 
 zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Wszystkie  przewidziane  do  przebudowy  lub  budowy  budynki  są  zlokalizowane  na  terenie  A2.1U-K
(przeznaczonym  na  tereny  usług  kultury  jako  inwestycję  celu  publicznego  zgodnie  z  uchwała  nr
XLVII/1134/2017  z  06.04.2017  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II. Powierzchnia terenu inwestycji ok. 12 685 m² (tylko
część w granicach nieruchomości Zamawiającego, część robót budowlanych będzie wymagała zajęcia
otaczających pasów drogowych i nieruchomości m.st. Warszawy).

Mazowiecki  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków w dniu  22.01.2008 r.  decyzją  nr  71/2008 wpisał  do
rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod numerem A-789 Zespół budynków
Instytutu Weterynarii – wraz z terenem założenia – położony w Warszawie przy ul. Grochowskiej 272,
powstały w latach 1898 – 1900, t.j.: 

 budynek główny oznaczony w dokumentacji projektowej literą A 
 pawilon zachodni (Klinika Chirurgiczna), oznaczony w dokumentacji projektowej literą D 
 pawilon  wschodni  (Katedra  Chorób  Wewnętrznych)  oznaczony  w  dokumentacji  projektowej

literą E 
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 oficyna zachodnia (d. Anatomia), oznaczony w dokumentacji projektowej literą B
 oficyna wschodnia (Katedra Epizootiologii) oznaczony w dokumentacji projektowej literą C

Zamawiający, w trakcie robót budowlanych Części A będzie użytkował budynki nr 8 12, 15, tymczasowy
pawilon  edukacyjno-koncertowy,  budynek  toalet  położony  w  północnej  części  nieruchomości  oraz
odpowiedni fragment nieruchomości.  Ponadto zachowaniu podlega budynek trafostacji (nr 5) do czasu
zmian  w zakresie  zasilania  nieruchomości.  Budynki  te  przeznaczone  są  docelowo  do  wyburzenia  w
ramach realizacji Części B zadania inwestycyjnego. Jednak do momentu zakończenia realizacji części A
pozostają  w  użytkowaniu  wraz  z  wszystkimi  niezbędnymi  do  funkcjonowania  mediami  (woda,
kanalizacja, energia elektryczna, gaz, instalacje teletechniczne w tym łącze światłowodowe). 
Rolą Wykonawcy jest zorganizowanie robót budowlanych Części A w taki sposób, aby Zamawiający mógł
w sposób możliwie  niezakłócony korzystać  ze  wskazanych powyżej  obiektów.  Wykonawca zrealizuje
niezbędne przebudowy instalacji do obsługi tych budynków jeżeli okaże się to konieczne w związku z
realizacją robót budowlanych Części A oraz zapewni odpowiednie dojścia i dojazdy umożliwiające przede
wszystkim ochronę przeciwpożarową tych obiektów wraz z dojazdem dla wozów bojowych PSP, oraz
dostęp publiczności oraz innych pojazdów i służb w tym Zamawiającego.

Powierzchnia całkowita/użytkowa/kubatura/wysokość zabudowy zabytkowe i nowej: 
 Budynek A 3160 m²/ 2434,2 m²/ 15908 m3 / 19,88 m 
 Budynek D 732 m²/ 570,1 m²/ 4833 m3 /10,62 m 
 Budynek E 867 m²/ 629,4 m²/ 4888 m3 /10,47.m 
 Budynek T (podziemny) 1022,9 m²/ 778,1 m/ 4976,4 m3 

Przedmiot kontraktu obejmuje w szczególności:  
 przebudowę budynków zabytkowych ADE; 
 wykonanie niezbędnej adaptacji akustycznych wybranych pomieszczeń, 
 budowę podziemnego budynku T; 
 wykonanie prac fundamentowych zlokalizowanych w rejonie budynków D,E dla Ramy (F); 
 wykonanie nowej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej przy czym w przypadku takiej możliwości

zaleca się zachowanie i wykorzystanie wewnętrznej stolarki drzwiowej, poddanie jej niezbędnej
konserwacji z uwzględnieniem wymagań użytkowych wynikających z Dokumentacji Projektowej, 

 wykonanie  nowych  instalacji  wewnętrznych  w  szczególności:  ppoż,  wod-kan,  elektrycznej,
oświetleniowej,  siłowej,  CCTV,  grzewczej,  klimatyzacyjnej,  teletechnicznej,  wentylacyjnej,
okablowania strukturalnego dla systemów technologii scen i zaplecza wraz przyłączami, 

 realizację nowego zagospodarowania terenu, 
 dostawę i montaż okablowania strukturalnego systemów technologii sceny 
 dostawę  i  montaż  windy  i  innego  wyposażenia  technicznego  niezbędnego  do  użytkowania

obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem 
 koordynowanie  przez  Wykonawcę,  dostaw,  instalacji,  montażu  w szczególności  wyposażenia

sceny  i  innych  elementów  technologii  scenicznej,  przez  Dostawców  wybranych  przez
Zamawiającego w odrębnych postępowaniach.

Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  zawiera  dokumentacja  przetargowa  postępowania
dostępna  pod  adresem:  https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/modernizacja-zabytkowych-obiektow-
oraz-budowa-sali-koncertowej-przy-ul-grochowskiej-na-potrzeby-sinfonia-varsovia-czesc-a/
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Załącznik nr 11 do SWZ
Postępowanie nr ZP/TP/9/2022

Wykonawca:

………………………………………………………………………
(nazwa oraz adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta/ów)

Klauzula RODO

Działając w imieniu wykonawcy:

………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale na II części - część I –
ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu i część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Inwestora, oświadczam,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  poniższą  klauzulą  informacyjną,  oraz
udostępnił jej treść wszystkim osobom zainteresowanym.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 r.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej
„RODO”,  Sinfonia  Varsovia  jako  Zamawiający  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą:  „Świadczenie  usług
ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale na II części - część I – ubezpieczenie
ryzyk budowy i montażu i część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora”,
informuje, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sinfonia Varsovia,  ul.  Grochowska 272,

03-849 Warszawa;

 inspektorem ochrony danych osobowych w Sinfonia Varsovia  jest Pani Anna Walosińska  ,

iod.sv@dpag.pl, numer telefonu 694 488 138;

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

podstawowym  bez  możliwości  negocjacji  pod  nazwą:  „Świadczenie  usług

ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale na II części - część I – ubezpieczenie



ryzyk  budowy  i  montażu  i  część  II  –  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej

Inwestora”.

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

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

„ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  zgodnie z art.  97 ust.  1 ustawy Pzp,  przez

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych

danych wynikają z ustawy Pzp;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

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

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

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

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

***;  

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

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

RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

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

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

………………………, dnia ……………………………

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania)



Załącznik nr 12 do SWZ
Postępowanie nr: ZP/TP/9/2022

Wykonawca:

………………………………………………………………………
(nazwa oraz adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta/ów)

Oświadczenie
ws. konfliktu na Ukrainie

Działając w imieniu wykonawcy:

………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Zamówienie na usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla
Sinfonia Varsovia w podziale na II części - część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu i część II –
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z
postępowania  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 r., poz. 835).

………………………, dnia ……………………………

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania)
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