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DZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 
1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) UL. KONSTRUKTORSKA 3a, 02-673 

WARSZAWA, adres www: www.nfosigw.gov.pl, GODZINY URZĘDOWANIA: 7:30-15:30. 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 139 000 EUR. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
2.1.1. Biuletyn Zamówień Publicznych  
2.1.2. strona internetowa Zamawiającego: www.nfosigw.gov.pl 
2.1.3. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

2.2. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana jest ustawa bez bliższego określenia, 
odnosi się to w/w ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.3. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy wydane na jej 
podstawie, a w zakresie przez nie nieuregulowanym, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495  z późn. zm.). 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Zamówienie zostało podzielone na dwie Części. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 

ubezpieczeniu NFOŚiGW. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w zakresie: 

3.1.1. Część 1:  
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 
3)  ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych. 

3.1.2. Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne 

1) ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez NFOŚiGW. 

3.2. Przedmiot zamówienia wg słownika CPV:  
66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe; 

Część 1: 
66515000-3 – usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 
66515200-5 – usługi ubezpieczenia własności, 
66515400-7 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, 
66516400-4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej. 
66512000-2 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń 
zdrowotnych 
 

Część 2: 
66516100-1 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, 
66514110-0 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, 
66512100-3 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dziale II niniejszej SIWZ, odpowiednio dla Części 1  
i Części 2 zamówienia. 

3.4. Prawo opcji 
Dotyczy: Części 2 zamówienia.  
Zamawiający przewiduje w Części 2 zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji będzie 
uprawniało Zamawiającego do zamówienia, w okresie trwania Umowy, świadczenia usług objętych 
przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach wynikających z umowy, łącznie do kwoty 
50 000,00 zł. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę,  
a Wykonawca będzie zobowiązany do jej realizacji.  

3.5. Dotyczy: Części 1 i Części 2 zamówienia.  
W oparciu o art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 
podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666): 
3.5.1. osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Umowy, 
3.5.2. osobę/osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych ubezpieczeń opisanych w Umowie 

Generalnej Ubezpieczenia, 
3.5.3. osobę odpowiedzialną za koordynację procesu likwidacji szkód i raportowania szkodowości. 

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
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Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa  
w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w Dziale III Istotne 
postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego, odpowiednio dla Części 1 i Części 2 
zamówienia. 

4. PODWYKONAWCY 
4.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. 
W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

5. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia 

5.1. Realizację zamówienia ustala się na okres 36 miesięcy, ale nie wcześniej niż od dnia  
01 lipca 2020r. z zastrzeżeniem pkt. 5.2. Okres realizacji Umowy jest tożsamy z okresem ochrony 
ubezpieczeniowej wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia zawartym w Dziale II SIWZ.  

5.2. W przypadku, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie późniejsza niż 01 lipca 2020 r, w szczególności 
w przypadku przedłużenia się procedury postępowania o niniejsze zamówienie publiczne, ubezpieczyciel 
udzieli ochrony ubezpieczeniowej na okres, o którym mowa w pkt. 5.1, zgodnie z postanowieniami oraz  
w oparciu o informację we wniosku o zawarcie ubezpieczenia.  

5.3. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności realizowane w niniejszym postępowaniu przez Brokera 
mają charakter czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie z tego faktu 
wynikają z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.) 
oraz powszechnie utrwalonych w obrocie gospodarczym obyczajów. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
6.1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1.  
6.1.1.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

6.1.1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 
6.1.1.1. powyżej. 

6.1.1.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

6.1.2. Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj.: 

6.1.2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 498.); 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
opisane w SIWZ. 
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6.2.1. Zamawiający wymaga spełnienia warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności 
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tzn. do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 
U. 2019 r. poz. 381 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 

6.2.2. Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie precyzuje żadnych wymagań, 
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

6.2.3. Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej nie precyzuje żadnych wymagań, 
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

6.3. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 
ani sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy Pzp),  nie określa się również zasad 
polegania na potencjale podmiotu trzeciego (art. 22a ustawy Pzp). 

6.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
na podstawie: 
6.4.1. wstępnego oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu (wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do SIWZ), załączonego do oferty; 
6.4.2. dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia – w stosunku do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona. 

6.5. Nie wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

6.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
6.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

6.7.1. warunek określony w pkt. 6.2.1. musi być spełniony przez każdego z tych Wykonawców, 
6.7.2. żaden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie pkt. 6.1. 
 

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia 

7.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń 
wskazanych poniżej: 
7.1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  
7.1.1.1. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy 

z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.1.2. Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w pkt. 13.5. SIWZ, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;  
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 
5 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.1.3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie 
Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne 
na dzień złożenia dokumenty: 

7.1.3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

7.1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.3.1. składa informację z odpowiedniego rejestru 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument. 
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Powyższa informacja ma potwierdzać, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
wykonawcy. 

7.1.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

7.1.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze 
wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Ważność dokumentów zgodnie z pkt 7.1.5. powyżej.  

7.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  pkt 
6.2. SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 
7.2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  
7.2.1.1. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do IDW. 
7.2.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie 

Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne 
na dzień złożenia dokumenty: 

7.2.2.1. Zezwolenie lub inny dokument organu nadzoru potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do 
wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia 
opisany w Dziale II niniejszej SIWZ, odpowiednio dla Części zamówienia, na którą Wykonawca 
składa ofertę. 

7.3. Wymagania dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców: 
7.3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

7.3.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.3.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1.1.1. i 7.2.1.1., oświadczeń lub  
dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału 
w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.3.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

7.3.5. Zamawiający może także wezwać Wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu 
lub spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7.3.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia,  
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. Jednakże w przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone  
w języku innym niż język polski, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 
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7.3.7. Oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1.1.1. i 7.2.1.1., składane są w oryginale - w postaci 
dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
W przypadku, gdy Wykonawca składać będzie ofertę w postaci papierowej (dopuszczone, zgodnie  
z w pkt. 8.2.1), oświadczenia te powinny być złożone wraz z ofertą, w oryginale (w postaci 
papierowej), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7.3.8. Dokumenty lub oświadczenia, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu 
i braku podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.7. powyżej, 
składane są: 
- w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, albo 
- w dopuszczonej przez Zamawiającego formie, tj. w oryginale (w postaci papierowej) lub kopii 
takiego dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.3.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów  
i oświadczeń, które każdego z nich dotyczą, w zależności od postaci dokumentu, poprzez: 
- poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia nie 
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić  
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia, opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 
- opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem. 

7.3.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa powyżej w pkt 7.3.8 wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.3.11. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, odpowiednio : 
- dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub elektronicznie 
poświadczona przez notariusza kopia), albo 
- w oryginale w postaci papierowej (lub poświadczona notarialnie kopia). 

7.3.12. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz  
z tłumaczeniem na język polski.  

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 
23 ustawy Pzp): 
7.4.1. są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego i zawarcia Umowy o wykonanie zamówienia publicznego.  

7.4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 
samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
i spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.1.  

7.4.3. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by 
prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. 

7.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

8. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
8.1. Informacje ogólne 

8.1.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku polskim.  
8.1.2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej na adres e-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl, z zastrzeżeniem wyjątków 
dopuszczonych postanowieniami niniejszej IDW. 

8.1.3. Forma, w jakiej ma być złożona oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczeń składanych w celu 
wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, określona została odpowiednio w pkt. 8.2 oraz 7.3.7. 

8.1.4. Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i 
zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

8.1.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
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opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu („Warunki usługi”, 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx ) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl).  
Dodatkowe informacje zawarte są również w dokumencie „Najczęściej zadawane pytania do 
miniPortalu”. Przyjmuje się, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu akceptuje Regulamin 
dostępny na stronie https://epuap.gov.pl, a także Regulamin miniPortalu. 

8.1.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane pliki należy 
skompresować do jednego pliku archiwum – ZIP). 

8.1.7. Za datę przekazania oferty lub innych dokumentów za pośrednictwem miniPortalu, przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP, za wyjątkiem (dopuszczonej przez Zamawiającego w pkt. 8.2.1) sytuacji 
składania oferty w postaci papierowej, dla której decydujący jest termin złożenia jej pod adresem 
wskazanym w pkt 1 (w terminie wskazanym na składanie ofert oraz w sposób opisany w pkt. 11). 

8.1.8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz w załączniku do niniejszej SIWZ.  

8.1.9. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania, a nie jego przepisywanie. 
8.1.10. Wykonawca podpisuje dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez 

dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – 
podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Lista 
podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na 
stronie www.nccert.pl.  
 

8.2. Sposób i forma złożenia oferty. 
8.2.1. Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres skrzynki ePUAP, na 
którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również 
podanie adresu email).  
Uwaga: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami w postaci 
papierowej (w oryginale, przygotowanej w sposób opisany w pkt. 11 i opatrzonej podpisem 
osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy), na adres podany w pkt. 1. 

8.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oryginale, z zachowaniem postaci 
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem wyjątku 
dopuszczającego postać papierową, o którym mowa w pkt. 8.2.1. 

8.2.3. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. 
Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale nie 
zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta, oświadczenia, 
itp.) wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać  
w formacie .pdf. 

8.2.4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 
8.2.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP), a w przypadku oferty 
składanej w postaci papierowej – dołączone do oferty. 

8.2.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.3.7. odpowiednio - w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) albo - w postaci papierowej,  
w oryginale.  
 

8.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). 
8.3.1. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz  informacje,  

w tym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składane są przez 
Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8.1.2 i 8.3.7 adres 
email. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
https://epuap.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
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8.3.2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

8.3.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za  pomocą email, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
wiadomości od Wykonawcy, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na 
adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport 
transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

8.3.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający 
odpowie niezwłocznie na pytanie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8.3.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał 
siwz bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także 
na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl . 

8.3.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
8.3.7. Osoba uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Elżbieta Adamaszek-Watts – od poniedziałku do 

piątku w godz. 730 – 1530; nr faksu+48 22 45 90 201, e-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl 
8.3.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 
8.3.9. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą Pzp) będą 

udostępniane na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia 

9.1. Wysokość i okres ważności wadium 
9.1.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 10.1. o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część zamówienia. Jeśli Wykonawca złoży więcej niż 

jedną ofertę na daną Część (lub ofertę zawierającą rozwiązania alternatywne), wszystkie jego oferty zostaną 
odrzucone. 

11.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub dwie Części zamówienia. 
11.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
11.4. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami  

11.4.1. wypełniony i podpisany formularz „Oferta”, zgodny z Załącznikiem nr 1.1/1.2 do SIWZ 
(odpowiednio do Części, na którą składana jest oferta), wraz ze wskazaniem zakresu realizacji 
zamówienia (wskazaniem zadań do realizacji i warunków fakultatywnych określonych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia oraz Umowie o wykonanie zamówienia publicznego). 

11.4.2. wypełniony dokument – Szczegółowa kalkulacja ceny, zgodny z Załącznikiem nr 2A/2B do SIWZ na 
podstawie wzoru, odpowiednio dla danej Części zamówienia  – zgodnie ze wskazaniem zakresu 
realizacji zamówienia w formularzu „Oferta”. 

11.5. Do oferty należy załączyć: 
11.5.1. oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 7.1.1.1. oraz 7.2.1.1. niniejszej SIWZ; 
11.5.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów  

i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile zostały podpisane przez pełnomocnika. Treść 

http://www.nfosigw.gov.pl/
mailto:Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
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pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik 
jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie określonej w pkt. 7.3.11. 

11.6. Oferta wraz z załącznikami powinna być zgodna, zarówno w sposobie jej sporządzenia, jak i zawartości 
merytorycznej ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Oferta oraz pozostałe 
oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, winny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Zamawiający dopuszcza modyfikację wzorów,  
w sposób nienaruszający wymagań niniejszej SIWZ. 

11.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Oferta wraz z załącznikami powinna być 
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

11.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób i formie jakie zostały określone w pkt. 8.2.  
11.9. Każde oświadczenie składające się na ofertę lub załączone do niej musi być podpisane w sposób wiążący 

Wykonawcę lub Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), a następnie  
(w przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej) wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy je 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. muszą być 
parafowane przez Wykonawcę. 

11.10. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę. Zaleca się również, aby strony oferty były  kolejno ponumerowane.  

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zaleca się, aby wszelkie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, były  załączone w osobnym pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP), albo odpowiednio opatrzone napisem: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron 
oferty. 

11.12. Ofertę (na każdą Część) należy sporządzić w 1 egzemplarzu, a następnie złożyć w miejscu i terminie 
wskazanym w pkt. 13. 
W przypadku składania oferty w postaci papierowej (dopuszczone zgodnie z pkt. 8.2.1), należy  umieścić ją 
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Zaleca się, aby opakowanie było oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane następująco: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3 a  

02-673 Warszawa 

oraz opisać: 
 

„Oferta w postępowaniu na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej NFOŚiGW”.  
 

Część…………………………………………………………………………………………………………… 
(należy wpisać część postępowania, na którą Wykonawca składa ofertę).  

Sprawa nr WZ/12/2020 

 „ Nie otwierać przed dniem 28.05.2020 r., godz. 11:30” 

 
11.13. Wszelkie konsekwencje mogące wynikać z niezachowania powyższych wymagań i zaleceń będą obciążały 

Wykonawcę. 
11.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać ofertę w następujący sposób: 
- w przypadku oferty złożonej w postaci elektronicznej - za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu; sposób 
zmiany i wycofania oferty elektronicznej został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.    
- w przypadku oferty złożonej w postaci papierowej - poprzez złożenie oświadczenia, podpisanego przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty, 
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które powinno być doręczone Zamawiającemu; oświadczenie powinno być opakowane tak, jak oferta, a 
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 
oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty lub wskazać możliwość ich pobrania z 
ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych (np. aktualny odpis KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
12.1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”. 
12.2. Cena podana w ofercie jest wartością składki ubezpieczeniowej odpowiadającą przyjętym  

w zamówieniu założeniom i służy wyłącznie do wyboru oferty najkorzystniejszej. 
12.3. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

12.4. Walutą ceny oferowanej oraz cen jednostkowych jest złoty polski (PLN). Cena winna być podana 
z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku. 

12.5. Zamawiający przygotował w wersji XLS, odpowiednio dla Części 1 i Części 2 zamówienia, Załącznik nr 2A/2B 
do SIWZ – formularz cenowy „Szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny”. Przy wypełnianiu Załącznika nr 
2A/2B do Formularza „Oferta” – formularz cenowy „Szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny” oraz 
Formularza „Oferta”, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją, a także zawartą w tych 
dokumentach. 

 Wykonawca wypełni formularz wpisując w wolne pola (oznaczone kolorem białym) odpowiednio: 
dotyczy Części 1 zamówienia (Załącznik 2A): 
1) w pkt. 1.1.– Oferta cenowa za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – stawkę (stopę składki w %) za 

roczny okres ubezpieczenia; 
2) w pkt. 2. – Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – składkę za roczny okres 

ochrony ubezpieczeniowej; 
3) w pkt. 3.  – oferta cenowa za ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie służbowych podróży 

zagranicznych – składka za osobodzień ubezpieczenia; 
dotyczy Części 2 zamówienia (Załącznik 2B): 
4) w pkt. 1.1 – Oferta cenowa za ubezpieczenie pojazdów – składki i stawkę (stopę składki  

w %) za roczny okres ubezpieczenia. 
Formularze (Załącznik 2A i 2B) zostały przygotowane w taki sposób, że kwoty niezbędne do określenia ceny 
wyliczane są zgodnie z formułami już wstawionymi w arkuszu kalkulacyjnym. Wszystkie wolne pola  
w formularzu cenowym (oznaczone kolorem białym) winny być wypełnione przez Wykonawcę wartościami 
większymi od zera. W przypadku pozostawienia pola bez wpisanej wartości lub w przypadku wpisania  
wartości odpowiednio 0,00 zł lub 0%,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.  

12.6. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji 
dokonywane będą w złotych polskich. 

12.7. Cena określona przez Wykonawcę zostanie podana jako wartość brutto oferty złożonej przez Wykonawcę. 
12.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
13.1. Oferty winny być złożone (odpowiednio przesłane w sposób określony w pkt. 8.2 lub złożone w siedzibie 

Zamawiającego) w terminie do dnia 28.05.2020 roku, do godziny 11:00. 
13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, w budynku przy  

ul. Konstruktorskiej 1, pokój nr 212 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 11:30, przy 
czym: 
- otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert 
dostępnej na miniPortalu, a dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego; klucz prywatny zostanie udostępniony Zamawiającemu i pobrany po upływie terminu do 
składania ofert, 
- oferty złożone w postaci papierowej otwarte zostaną w sposób tradycyjny. 

Oferty/pliki oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem ofert/plików zawierających 
oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 
dołączone do oferty. 
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13.3. Otwarcie ofert jest jawne. 
13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
13.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:  

13.5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
13.5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
13.5.3. cen, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA I OCENY OFERT 
14.1. Oceny ofert dokonuje Komisja Przetargowa. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
14.2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

14.2.1. oczywiste omyłki pisarskie; 
14.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
14.2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty; 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15. SPOSÓB POPRAWIANIA OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH 
15.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe z zachowaniem następujących zasad: 

15.1.1. W przypadku gdy wyliczona składka roczna nie odpowiada iloczynowi sumy ubezpieczenia i stawki, 
za prawidłowo podaną przyjmuje się stawkę oraz podaną sumę ubezpieczenia. 

15.1.2. W przypadku gdy wyliczona składka roczna nie odpowiada iloczynowi liczby przedmiotów 
ubezpieczenia i składki jednostkowej, za prawidłowo podaną przyjmuje się składkę jednostkową 
oraz podaną liczbę przedmiotów ubezpieczenia. 

15.1.3. W przypadku gdy wyliczona składka roczna nie odpowiada iloczynowi liczby ubezpieczonych 
i składki za jednego ubezpieczonego, za prawidłowo podaną przyjmuje się składkę za jednego 
ubezpieczonego oraz podaną liczbę ubezpieczonych. 

15.1.4. W przypadku gdy wyliczona składka za okres obowiązywania umowy generalnej nie odpowiada 
trzykrotności składki rocznej, za prawidłowo podaną przyjmuje się składkę roczną oraz (trzyletni) 
okres ubezpieczenia. 

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
Dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia 

16.1. Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech 
przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich Rozdziałów i Sekcji Opisu przedmiotu zamówienia): 
16.1.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia; 
16.1.2. Postanowienia limitujące odpowiedzialność ubezpieczyciela; 
16.1.3. Ograniczenia odpowiedzialności – franszyzy i udział własny ubezpieczonego; 
16.1.4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – katalog zamknięty. 

16.2. W oparciu o art. 91 ust. 2a ustawy Pzp przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
stosować będzie następujące kryteria: 

16.2.1. „Cena” – waga 60%; 
16.2.2. „Warunki ubezpieczenia” – waga 40%. 

16.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów 
w kryteriach, o których mowa w pkt. 16.2. , w danej części zamówienia. Liczba punktów jest zaokrąglana do 
dwóch miejsc po przecinku.  

16.4. Kryterium – Cena (C) 
Dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w oparciu o poniższy 
wzór: 
 

 
OCENA 

PUNKTOWA 
(C) 

 
= 

NAJNIŻSZA OFEROWANA CENA 
SPOŚRÓD OFERT 

NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU 
 

x 
 

100 pkt. 
 
x 

 
WAGA 
KRYTERIUM 

CENA OFERTY BADANEJ 

 
 

16.5. Kryterium – Warunki ubezpieczenia (W) 
dotyczy Części 1 i Części 2  zamówienia 
Przez „warunki ubezpieczenia” rozumiane są zapisy umieszczone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w treści Działu II odpowiednio dla Części 1 i Części 2 zamówienia, opisane jako „zapis 
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punktowany” (dwa zapisy punktowane dla Części 1 i dwa zapisy punktowane dla Części 2). O przyjęciu 
„warunków ubezpieczenia” decyduje Wykonawca, są to warunki fakultatywne. Przyjęty przez Wykonawcę 
warunek ubezpieczenia zastępuje odpowiedni zapis w treści opisu przedmiotu zamówienia. Zaakceptowanie 
fakultatywnego warunku ubezpieczenia przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do żądania zapłaty 
dodatkowej składki. 
Każdy zapis wymaga jednoznacznego ustosunkowania się Wykonawcy, co do przyjęcia zapisu – oznaczenie 
słowem TAK lub nie przyjęcia zapisu – oznaczenie słowem NIE, w zaproponowanej treści (zgodnie  
z deklaracją przyjęcia / nie przyjęcia zapisów punktowanych – pkt. 6) Formularza ofertowego – Załącznik nr 
1.1 i Załącznik 1.2, odpowiednio dla danej Części zamówienia „wzór formularza oferty”. 
Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się co do przyjęcia zapisu zaznaczając TAK lub NIE, Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca nie przyjął zapisu tego wiersza i do obliczeń przyjmie dla tej pozycji wartość zero. 
Każdy zapis punktowany, w przypadku przyjęcia, otrzyma odpowiednio wskazaną poniżej liczbę punktów: 
 
Dotyczy Części 1 zamówienia:  
- Sekcja II A pkt 7.1. - zapis punktowany:   

WARUNEK FAKULTATYWNY NR 1 : 
Ograniczenia odpowiedzialności: 

-sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny – franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie 
mają zastosowania; 

-w odniesieniu do ryzyka związanego z reinstalacją i rekonfiguracją infrastruktury teleinformatycznej i 
telekomunikacyjnej – franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania      

TAK - 50 pkt; NIE – 0 pkt.  
 
 
- Sekcja III pkt 8.2.2 - zapis punktowany:      

WARUNEK FAKULTATYWNY NR 2 : 
Limit w wysokości 3 000 000,00 zł na jeden wypadek i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody wynikłe z wykonywania władzy  publicznej, 
podejmowania decyzji administracyjnych, składania oświadczeń woli. 

TAK - 50 pkt, NIE – 0 pkt. 
 
Łącznie max. 100 pkt.                                                    
 
Dotyczy Części 2 zamówienia:  
- Sekcja IV pkt. 2.2 zapis punktowany:  
WARUNEK FAKULTATYWNY NR 1 
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia oraz uszkodzenie pojazdu lub jego 
wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz pozostałych krajów europejskich w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

TAK - 50 pkt, NIE – 0 pkt. 
 
- Sekcja IV pkt 4.4 -  zapis punktowany:  
WARUNEK FAKULTATYWNY NR 2 
W przypadku awarii lub zaistnienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia uniemożliwiającego kontynuowanie 
podróży lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonych Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty 
najmu pojazdu zastępczego – w klasie ubezpieczonego pojazdu. 

Okres wynajmu pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż okres unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu i 
nie dłużej niż 14 dni od rozpoczęcia wynajmu.. 

TAK - 50 pkt., NIE – 0 pkt. 
 
Łącznie max.  100 pkt.                                                    
 
Liczba punktów uzyskanych w ramach dwóch zapisów punktowanych zostanie zsumowana. 
 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, w przypadku każdej Części zamówienia, 
zostanie obliczona w oparciu o poniższy wzór: 

OCENA 
PUNKTOWA 

(W) 
= 

 
ŁĄCZNA LICZBA 

PUNKTÓW 
(MIN: 0 pkt. ; MAX: 100 

pkt.) 

x 
WAGA 

KRYTERIUM 
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Ofertą najkorzystniejszą w danej Części zamówienia będzie oferta, która otrzyma najwyższą ocenę 
punktową obliczoną wg wzoru:  

 
Ocena = C + W 

 
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 
16.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY 

17.1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, na wezwanie Zamawiającego, poda wszelkie informacje niezbędne 
do wypełnienia treści umowy. 

17.2. W przypadku kiedy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, zobowiązani oni będą, po rozstrzygnięciu postępowania, a przed podpisaniem 
umowy, przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowę konsorcjum stwierdzającą solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla 
jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu 
wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności. 

17.3. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie : 
- przedłożyć ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, 
- wskazać osobę/osoby, które podpisywać będą umowę, 
- przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze 
złożonych wcześniej dokumentów. 

17.4. O terminie na przedłożenie powyższych dokumentów Wykonawca zostanie powiadomiony przez 
Zamawiającego odrębnym pismem. 

18. INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia 

18.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy Pzp. 

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1)  określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3)  odrzucenia oferty odwołującego; 
4)  opisu przedmiotu zamówienia; 
5)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 
drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. 
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19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 19.5 i 19.6 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. 

19.8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI ustawy 
Pzp. 

19.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

20. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
20.1. Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą i zgodnie z art. 24aa ust. 1. ustawy Pzp, przewiduje 

możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

20.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
20.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
20.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy 

Pzp. 
20.5. Zamawiający nie przewiduje postawienia w postępowaniu wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp. 
20.6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
20.7. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 
20.8. Zamawiający nie przewiduje w ramach niniejszego postępowania udzielenia zamówień polegających na 

powtórzeniu podobnych usług co usługi objęte zamówieniem podstawowym (art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp). 

 
21. KLAUZULA INFORMACYJNA 
21.1 Klauzula informacyjna wypełniająca obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  

w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  
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”, informujemy, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, adres email:  

inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;  
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności 
cywilnej Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne. Sprawa nr WZ/12/2020;  

 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 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, a także podmioty 
prowadzące kontrole zamówień publicznych w NFOŚiGW lub rozpatrujące odwołania w toku 
prowadzonych postępowań, tj. w szczególności Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwa, Urząd Zamówień 
Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza;  

 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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub umów o dofinansowanie, w przypadku 
zamówień współfinansowanych ze środków zagranicznych;  

 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:  
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− 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 1;  
− 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 2;  
− 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.  
 

21.2  Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 
obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy  
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).  
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem 
osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy  
w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest (o ile dotyczy to Wykonawcy) do złożenia w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Stosowne oświadczenie zawarte jest w pkt 4m Formularza 
ofertowego. 

 
 

22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
22.1. Załącznik nr 1.1 i 1.2 – formularz „Oferta” odpowiednio dla Części 1 i Części 2 zamówienia; 
22.2. Załącznik nr 2A – formularz „Szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny – Część 1”; 
22.3. Załącznik nr 2B – formularz „Szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny – Część 2”; 
22.4. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
22.5. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
22.6. Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia dotyczącego przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej; 
22.7. Załącznik nr 6a – wykaz mienia 
22.8. Załącznik nr 6b - wykaz pojazdów 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1.1. Wzór formularza oferty 

 
 
 

O F E R T A 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 
Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”. 
Część 1 zamówienia - Ubezpieczenie majątkowe i OC 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
1  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych 

wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 

 
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem2? 
 
TAK / NIE     (należy zaznaczyć odpowiednio) 
 

2  Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 
 

3. Oświadczam, że żadna z zawartych w ofercie informacji nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
(w rozumieniu ustawy Pzp) / oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje 
(odpowiednie skreślić): 

a) ... ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………. .......................... , 

b) ... ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………. .......................... , 

c) ... ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………. .......................... , 

d) .... ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………. .......................... , 
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4. Oświadczam, że nie zamierzamy żadnej części zamówienia powierzyć podwykonawcom. / 
Oświadczam, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom 
(odpowiednie skreślić): 
 

Część zamówienia, którą Wykoanwca zamierza 
powierzyć podwykoanwcy 

Nazwa podwykonawcy 
 

  

UWAGA: W przypadku braku wypełnienia tabeli uznaje się, że Wykonawca zamierza wykonać przedmiot  
zamówienia samodzielnie.  
 
5. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:  

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej  do kontaktów 

 

Adres  

Nr telefonu  

e-mail/faks  

 
6.  Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę 

oświadczam, że: 

a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

b. gwarantuję wykonanie Części 1 niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,  

c. oferuję następujące warunki fakultatywne (niepotrzebne skreślić): 

Warunek fakultatywny nr 1 (Dział II, Sekcja II A, pkt 7.1)  TAK / NIE 

Warunek fakultatywny nr 2 (Dział II, Sekcja III, pkt 8.2.2)  TAK / NIE 

 

7. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z SIWZ, w przewidywanym okresie trwania 
umowy, za cenę i na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie: 

CENA oferty za pełny okres ochrony ubezpieczeniowej: 

…………………………………………………………….. (cena netto = cena brutto)  

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Szczegółowa kalkulacja oferty cenowej wg Załącznika 2A - Formularz cenowy. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku 
VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto) - (Dz. U. z 2020 r. poz. 106.  
z późn. zm.) Załącznik nr 4 (symbol PKWiU) 67.20.10 – 00.20, - 00.30) 

. 

8. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
 

9. Oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia przez okres 36 miesięcy, ale nie wcześniej niż od dnia 
01 lipca 2020r. z zastrzeżeniem zdania poniżej. Okres realizacji Umowy jest tożsamy z okresem 
ochrony ubezpieczeniowej wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia zawartym w Dziale II SIWZ.  
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W przypadku, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie późniejsza niż wymieniona powyżej, 
ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami oraz w oparciu  
o informację we wniosku o zawarcie ubezpieczenia. 
 

10. Oświadczam, że istotne postanowienia umowy, w tym warunki płatności, zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej 
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i zgodnie ze złożoną ofertą. 
 

11. Ofertę niniejszą składam na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 
 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezposrednio lub pośrdnio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.  
 

13. Oświadczam, że działając jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych posiadamy w statucie zapis, 
z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami 
towarzystwa. Zamawiający będzie traktowany jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co 
za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie 
dodatkowej składki zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730, 2217 z późn. zm.) (Dotyczy Wykonawców 
działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

_______________________________. 

_______________________________. 

_______________________________. 

_______________________________. 

_______________________________. 
…/… 

         Podpis(y) elektroniczny kwalifikowany  
         osoby (osób) uprawnionej (ych) 
 
lub w przypadku oferty składanej w postaci papierowej: 

 

  
 
 
 
 
 
 

Lp 
Nazwa(y) Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy (ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie)  
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 1.2. Wzór formularza oferty 

 
O F E R T A 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 
Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”. 
Część 2 zamówienia - Ubezpieczenie komunikacyjne 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
1  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych 

wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
 
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem2? 
 
TAK / NIE     (należy zaznaczyć odpowiednio) 
 

2  Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 

3. Oświadczam, że żadna z zawartych w ofercie informacji nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
(w rozumieniu ustawy Pzp) / oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje 
(odpowiednie skreślić): 

a) ... ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………. .......................... , 

b) ... ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………. .......................... , 

c) ... ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………. .......................... , 
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4. Oświadczam, że nie zamierzamy żadnej części zamówienia powierzyć podwykonawcom. / 
Oświadczam, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom 
(odpowiednie skreślić): 

Część zamówienia, którą Wykoanwca zamierza 
powierzyć podwykoanwcy 

Nazwa podwykonawcy 
Wartość lub rpocentowa czesć 

zamówienia jaka zaostanie powierzona 
podwykaowncy  

  
 

UWAGA: W przypadku braku wypełnienia tabeli uznaje się, że Wykonawca zamierza wykonać przedmiot  
zamówienia samodzielnie.  
 

5. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:  

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej  do kontaktów 

 

Adres  

Nr telefonu  

e-mail/faks  

 
6.  Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę 

oświadczam, że: 

a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

b. gwarantuję wykonanie Części 2 niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,  

c. oferuję następujące warunki fakultatywne (niepotrzebne skreślić): 

Warunek fakultatywny nr 1 (Dział II, Sekcja IV , pkt 2.2)  TAK / NIE 

Warunek fakultatywny nr 2 (Dział II, Sekcja IV, pkt 4.4)  TAK / NIE 

 

7. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z SIWZ, w przewidywanym okresie trwania 
umowy, za cenę i na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie: 

CENA oferty za pełny okres ochrony ubezpieczeniowej (z opcją): 

…………………………………………………………….. (cena netto = cena brutto)  

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Szczegółowa kalkulacja oferty cenowej wg Załącznika 2B- Formularz cenowy. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku 
VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto) - (Dz. U. z 2020 r. poz. 106.  
z późn. zm.) Załącznik nr 4 (symbol PKWiU) 67.20.10 – 00.20, - 00.30) 

 

8. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
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9. Oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia przez okres 36 miesięcy, ale nie wcześniej niż od dnia 
01 lipca 2020 r., z zastrzeżeniem zdania poniżej. Okres realizacji Umowy jest tożsamy z okresem 
ochrony ubezpieczeniowej wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia zawartym w Dziale II SIWZ.  
W przypadku, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie późniejsza niż wymieniona powyżej, 
ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami oraz w oparciu  
o informację we wniosku o zawarcie ubezpieczenia. 
 

10. Oświadczam, że istotne postanowienia umowy, w tym warunki płatności, zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej 
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie 
ze złożoną ofertą. 

 
11. Ofertę niniejszą składam na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezposrednio lub pośrdnio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.  

 
13. Oświadczam, że działając jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych posiadamy w statucie zapis, 

z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami 
towarzystwa. Zamawiający będzie traktowany jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za 
tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie 
dodatkowej składki zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730, 2217 z późn. zm.) (Dotyczy Wykonawców działających w formie 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

_______________________________. 

_______________________________. 

_______________________________. 

_______________________________. 

_______________________________. 
…/… 

         Podpis(y) elektroniczny  
         osoby (osób) uprawnionej (ych) 
 
lub w przypadku oferty składanej w postaci papierowej: 

 

  
 

Lp 
Nazwa(y) Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy (ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie)  
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość  
i data 
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 Załącznik nr 3 do IDW 
 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”. 

Część …………………………………...........................................................................  

(należy wpisać część zamówienia, której dotyczy oświadczenie) 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 

02-673 Warszawa 

 

2. WYKONAWCA:       

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp, w zakresie określonym przez Zamawiającego w pkt. 6.1.2 IDW. 

 

Jeżeli wymagany odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, o którym mowa w pkt. 7 IDW, jest dostępny w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

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

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dane referencyjne dokumentacji) 

 

…………….……………..    dnia ……………. r. 

     (miejscowość),                                                                                                           ……………………………………… 

 (podpis) 
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Wykonawca wypełnia poniższe oświadczenia, o ile dotyczy 

 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………… 

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

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

 

…………….……….., dnia …………………. r.  

(miejscowość)         

………………………………………… 

                                                                                                                     (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….…………. , dnia …………………. r. 

(miejscowość)  

        ………………………………………… 

                                                                                                                       (podpis) 
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Załącznik nr 4 do IDW 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 
Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”. 
Część …………………………………...........................................................................  
(należy wpisać część zamówienia, której dotyczy oświadczenie) 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 
 

2. WYKONAWCA:      

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dopuszcza się wpisanie danych wszystkich Wykonawców – 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum i podpisanie oświadczenia przez wszystkich Wykonawców albo upoważnionego 
przez nich Pełnomocnika 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 6.2 

IDW. 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

(podpis) 
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Załącznik nr  5 do IDW 
 

OŚWIADCZENIE  

dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 369) 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 
Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”. 
Część …………………………………...........................................................................  
(należy wpisać część zamówienia, której dotyczy oświadczenie) 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 
02-673 Warszawa 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 

Oświadczam, że: 

□ * Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, 

□ * Należę do tej samej grupy kapitałowej, 
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 369), do której należą inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty  
w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

* należy zaznaczyć odpowiednie 

 

 

              ………………………………………… 

(podpis) 


