
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności
prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w

Tczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej
z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4147fe9e-51aa-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292954/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01 07:07
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002004/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne i środowiskowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy
użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki ZUOS sp. z o.o. Tczew,
poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zuostczew.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
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). 2. Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale VIII
SWZ, tj. 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.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w
Tczewie z siedzibą przy ul. Rokickiej 5A, 83-110.
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2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania ZUOS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e –
mail: auditor@auditorsecurity.pl

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na: Ubezpieczenie
mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu
zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na
Zamawiającym.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Okres przechowywania 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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.

6. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;

7. Obowiązek podania danych osobowych
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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/7/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów
Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Pakiet I – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu
Ubezpieczanego na podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na Ubezpieczonym ciąży
ryzyko lub obowiązek ubezpieczenia. 
1.2. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz z wszelkimi instalacjami
oraz stałymi elementami (wszelkiego rodzaju instalacje i urządzenia techniczne, stolarka
okienna, drzwiowa, powłoki malarskie, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy itp.). 
1.3. Składowane odpady oraz surowce wtórne (tj. makulatura, szkło, plastik i metale) nie są
przedmiotem zamówienia. 
4. Miejsce ubezpieczenia 

a) Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne obojętne w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, Tczew ul.
Rokicka 5A działka nr 28/3, 3/3, 
b) Stacja Przeładunkowa Opadów Komunalnych Stegna ul. Gdańska 2, 
c) Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych Pelplin – działka nr 68/7, obręb nr 009
Ropuchy, gmina Pelplin, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie
poeksploatacyjnej Pelplin – działka nr 68/1, obręb nr 009 Ropuchy, gmina Pelplin
d) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej Lisewo
Malborskie, gmina Lichnowy, działka 119/4, 119/6, 119/7
Sumy ubezpieczenia (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ) oraz limity odpowiedzialności
Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Pakiet II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym mieniem

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wobec osób trzecich w związku z
prowadzoną działalnością (zgodnie z załącznikiem 4) i/lub posiadanym, użytkowanym,
przechowywanym lub administrowanym mieniem, na podstawie tytułu prawnego m.in.:
własność, najem, dzierżawa, leasing, etc., za szkody osobowe lub szkody rzeczowe z
rozszerzeniem opisanym w szczegółowym OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-28 do 2023-01-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podobne /powtórzone usługi których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą
podobne /powtórzone usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 10 %
wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w
szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów ubezpieczenia
nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie
możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia
podstawowego.
Zamawiający może udzielić jednego, bądź kilku zamówień na powyższe okoliczności.. Zamówienie
zostanie udzielone po stawkach nie wyższych niż wynikających ze złożonej oferty.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 Ubezpieczenie komunikacji Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w
Tczewie.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem dodatkowym wymienione w
załączniku nr 7 do SWZ, stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zakładu Utylizacji
Odpadów Stałych Sp. z o.o. oraz pojazdy wraz z wyposażeniem dodatkowym, w posiadanie
których Ubezpieczony wejdzie w trakcie trwania umowy generalnej (w tym będące w jego
posiadaniu lub użytkowaniu na podstawie umów leasingu, dzierżawy czy użyczenia czy inne
formy korzystania z cudzej rzeczy).
2. Składki za ubezpieczenia poszczególnych pojazdów będą naliczane według stawek podanych
w formularzu oferty, z uwzględnieniem zaktualizowanych sum ubezpieczenia na dzień
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rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przedmiotowego pojazdu. 
3. Ubezpieczający przewiduje zawarcie oddzielnych polis dla każdego pojazdu. W ramach
zawartej Umowy Generalnej - umowa na każdy pojedynczy pojazd będzie traktowana
niezależnie - każda polisa będzie stanowiła odrębną umowę ubezpieczenia.
4. Płatnikiem składek będzie Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.
5. Na dzień ogłoszenia przetargu stan floty to 34 pojazdy, wymienione w Załączniku nr 7 do
SWZ Wykaz pojazdów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-28 do 2023-01-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podobne /powtórzone usługi których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą
podobne /powtórzone usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 10 %
wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w
szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów ubezpieczenia
nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie
możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia
podstawowego.
Zamawiający może udzielić jednego, bądź kilku zamówień na powyższe okoliczności.. Zamówienie
zostanie udzielone po stawkach nie wyższych niż wynikających ze złożonej oferty.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność prawną za szkody w środowisku, w związku z
prowadzeniem Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, w zakresie 
- prowadzenia czynnego składowiska odpadów oraz zarządzania w fazie poeksploatacyjnej
składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tczewie
- zarządzania w fazie poeksploatacyjnej składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Pelplinie,
- zarządzania w fazie poeksploatacyjnej składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Lisewie Malborskim,
- prowadzenia zbierania odpadów w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Stegnie,
- prowadzenia zbierania odpadów na Stanowisku Przetwarzania Odpadów Budowlanych w
Pelplinie,
- prowadzenia zbierania, przetwarzania, wytwarzania odpadów w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie. 

Ubezpieczeniem są objęte szkody wynikające z emisji powstałej w okresie od 01.02.2014r.
stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Odpowiedzialność ubezpieczyciela
obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń nagłych i niezamierzonych, powstałych na skutek
emisji powolnej, a także wyrządzone gatunkom chronionym oraz w chronionych środowiskach
przyrodniczych.
W zakres ochrony ubezpieczeniowej włączone są w szczególności następujące koszty działania
związane z wystąpieniem lub zagrożeniem wystąpienia szkody:
a) koszty przeprowadzenia działań naprawczych bezpośrednich i uzupełniających szkód w
środowisku w porozumieniu z organem ochrony środowiska;
b) koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych, kompensacyjnych i/lub naprawczych,
które musi ponieść Zamawiający;
c) koszty związane z uszkodzeniami ciała, szkodami materialnymi i niematerialnymi;
d) szkody w chronionych gatunkach i siedliskach, a także szkody w wodzie i glebie;
e) koszty, które poniósł ubezpieczony w wyniku działań zleconych przez ubezpieczyciela,
mających na celu uniknięcie lub minimalizację efektów emisji; 
f) koszty minimalizacji, wynikające z koniecznych działań podjętych samodzielnie i w dobrej
wierze przez Zamawiającego, w celu uniknięcia emisji, która może lub mogłaby prowadzić do
powstania Roszczenia, bądź w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków tej emisji, w takim
zakresie, jak jest to nagłe. Przez konieczne działania podjęte samodzielnie należy rozumieć w
szczególności działania zapobiegawcze w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187);
g) koszty oczyszczania w zakładzie ubezpieczonego wynikające z emisji, która przedostanie się
poza składowisko odpadów, z wyłączeniem kosztów związanych lub wynikających ze
składowania odpadów;
h) uzasadnione i niezbędne koszty odbudowy mienia zniszczonego w związku z
przeprowadzonym oczyszczaniem obszaru skażonego, poniesione za uprzednią zgodą
ubezpieczyciela;
i) koszty ochrony prawnej.

Suma gwarancyjna: 5 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-28 do 2023-01-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podobne /powtórzone usługi których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą
podobne /powtórzone usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 10 %
wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w
szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów ubezpieczenia
nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie
możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia
podstawowego.
Zamawiający może udzielić jednego, bądź kilku zamówień na powyższe okoliczności.. Zamówienie
zostanie udzielone po stawkach nie wyższych niż wynikających ze złożonej oferty.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego:
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.

Dla wykazania spełnienia warunku wymagane jest:
posiadanie uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, odpowiednio do
części, w której ubiega się on o udzielenie zamówienia:
- dla zamówienia częściowego nr 1 - w szczególności w grupach nr 8, nr 9, nr 13, o których
mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2020 poz.895);
- dla zamówienia częściowego nr 2 - w szczególności w grupach nr 1, nr 3, nr 10, o których
mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2020 poz.895);
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- dla zamówienia częściowego nr 3 – zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1862)

W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie, minimum jeden
wykonawca musi spełniać ten warunek.
Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru
Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w
wymaganych grupach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, Zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 895 z późn.
zm.), w grupach ryzyk, w zależności od wybranego zamówienia częściowego.
Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru
Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w
wymaganych grupach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 rozdziału XX
SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie , z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy bez
przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w sytuacjach: 
a) zmiany dotyczącej terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku
środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz
dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na
raty,
b) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie
przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
c) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
d) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,
e) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w
przypadku zmiany wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie; z zachowaniem
dotychczasowych stawek,
f) zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wynikające z wymogów zawartych w umowach
na udostępnienie mienia, usługi lub dofinansowanie Ubezpieczającego,
g) wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o 3 miesiące i przy zastosowaniu
dotychczasowych stawek, w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia lub
ukończenia postępowania na udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia na kolejny okres
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 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.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-17
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.	Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie z siedzibą przy ul. Rokickiej 5A, 83-110.  2. Inspektor Ochrony Danych Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZUOS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.  4. Prawa osób, których dane są przetwarzane Posiada Pani/Pan: 1)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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); 3)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 4)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  5. Okres przechowywania  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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.  6. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;  7. Obowiązek podania danych osobowych 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.
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1.	Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podobne /powtórzone usługi których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne /powtórzone usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów ubezpieczenia nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Zamawiający może udzielić jednego, bądź kilku zamówień na powyższe okoliczności.. Zamówienie zostanie udzielone po stawkach nie wyższych niż wynikających ze złożonej oferty.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1)	Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.), w grupach ryzyk, w zależności od wybranego zamówienia częściowego. Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 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.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 13:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-17



