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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO, CHARAKTERYSTYKA 

DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ 

OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTU 

 

Zamawiający: MPL Services Sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, NIP: 513-011-80-10, 

nr KRS: 0000261676 

dalej zwany jako „Zamawiający”.  

 

Adres Zamawiającego: 32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1 

 

Charakterystyka działalności gospodarczej prowadzonej przez Zamawiającego: 
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Zamawiający prowadzi działalność w zakresie usług pozalotniskowych 

(gastronomia, parkingi, przewóz osób) na terenie Międzynarodowego Portu 

Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. W układzie PKD działalność 

Zamawiającego przedstawia się następująco: 

5610A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (działalność przeważająca) 

5221Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

4932Z  Działalność taksówek osobowych 

5610B  Ruchome placówki gastronomiczne 

5621Z  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

5630Z  Przygotowywanie i podawanie napojów 

6820Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

8220Z  Działalność centrów telefonicznych (call center). 

 

Osoby do kontaktu:  

1) Igor Styn, e-mail: igor.styn@mplservices.pl,  

2) Agnieszka Więcławska, e-mail: agnieszka.wieclawska@mplservices.pl,  

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA 

 

1) Postępowanie zakupowe prowadzone jest według wewnętrznych procedur 

obowiązujących u Zamawiającego, tj. Procedury zakupu towarów i usług w MPL 

Services Sp. z o.o. w trybie ekonomicznym w formie przetargu 

nieograniczonego. 

2) Do niniejszego postępowania zakupowego nie mają zastosowania przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 

2021 r., poz. 1129, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2020). 

3) Przebieg postępowania wygląda następująco: 

a) Broker zainteresowany udziałem w postępowaniu wysyła do 

Zamawiającego (na adresy mailowe: igor.styn@mplservices.pl i 

agnieszka.wieclawska@mplservices.pl) skan podpisanego oświadczenia o 

poufności (stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), skan Załącznika nr 2 do 

SIWZ oraz aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w 

zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o 

dystrybucji ubezpieczeń (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1881, ze zmianami, zwanej 

dalej ustawą o dystrybucji ubezpieczeń lub Ustawą), a następnie otrzymuje: 

http://www.mplservices.pl/
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i. pakiet informacyjny o aktualnych warunkach ubezpieczeń 

Zamawiającego w zakresie mienia od wszystkich ryzyk, OC z tytułu 

działalności gospodarczej i komunikacyjnych (przedmiot, rodzaj, 

stosowany system ubezpieczenia oraz podstawowe warunki 

ubezpieczeń zawarte w aktualnie obowiązujących polisach i umowach 

generalnych) wraz z wartością szkód w poszczególnych rodzajach 

ubezpieczeń w ciągu ostatnich 5 lat; 

ii. ograniczone czasowo pełnomocnictwo do zebrania ofert z rynku w 

imieniu Zamawiającego dla potrzeb sporządzenia oferty w niniejszym 

postępowaniu (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SIWZ); 

b) Broker szuka ofert na rynku na bazie aktualnych warunków ubezpieczeń 

Zamawiającego (tzn. aktualne warunki ubezpieczeń Zamawiającego są 

punktem wyjścia do formułowania ofert; oferty nie muszą dokładnie 

odzwierciedlać aktualnych warunków ubezpieczeń Zamawiającego); 

c) po analizie rynku Broker sporządza ofertę w niniejszym postępowaniu i 

przesyła ją Zamawiającemu w sposób i na adresy wskazane w SIWZ; 

przesłane oferty podlegają ocenie według zasad określonych w SIWZ; 

d) jeżeli zdarzy się, że pojawią się dwie lub więcej ofert z taką samą ceną oraz 

takim samym zakresem ubezpieczenia i będzie to cena najniższa spośród 

przysłanych ofert, to Zamawiający organizuje dogrywkę cenową określoną 

w SIWZ, na podstawie której zostanie wyłoniony Broker, z którym 

Zamawiający podpisze umowę o wykonywanie czynności brokerskich w 

zakresie ubezpieczeń (zwaną dalej Umową). 

 

UWAGA: Zamawiający nie płaci dodatkowego wynagrodzenia Brokerom za 

zebranie kwotowań z rynku w celu sporządzenia oferty w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO 

WYKONYWANIA 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Brokera na rzecz 

Zamawiającego czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, tj. w 

szczególności: 

a) wykonywanie czynności polegających na doprowadzaniu do zawarcia 

umów ubezpieczenia (w tym czynności przygotowawczych i doradczych),  

b) uczestnictwo w administrowaniu umowami ubezpieczenia i ich 

wykonywaniu, również w sprawach odszkodowawczych, w tym zawartymi 
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za pośrednictwem Brokera, jeżeli będą one nadal trwały, niezależnie od 

obowiązywania Umowy – chyba że Zamawiający wyraźnie wskaże inaczej, 

c) organizowania czynności brokerskich wykonywanych przez osoby 

współpracujące na wyłączność z Brokerem lub pracowników Brokera, 

spełniających wymogi, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-e Ustawy.   

2) Świadczone przez Brokera na rzecz Zamawiającego czynności brokerskie będą 

obejmować m.in.: 

a) analizę zapotrzebowania Zamawiającego na ochronę ubezpieczeniową, 

z uwzględnieniem specyficznych dla niego potrzeb i uwarunkowań, 

b) przygotowywanie rekomendacji w zakresie optymalizacji programów 

ubezpieczeniowych Zamawiającego, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań 

lub zmian,  

c) wsparcie Zamawiającego w procesie wyłonienia ubezpieczycieli 

udzielających Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej, w tym w:  

i. propozycji zapisów do umów ubezpieczenia, 

ii. weryfikacji przedłożonych ofert, 

d) kontrolowanie prawidłowości wystawianych przez ubezpieczycieli 

dokumentów ubezpieczeniowych,  

e) czynności związane z likwidacją szkód, w tym – na wniosek Zamawiającego: 

i. współpraca z Zamawiającym w sprawie tworzenia lub zmiany 

procedur dotyczących likwidacji szkód ubezpieczeniowych, 

ii. zgłoszenia szkód do zakładów ubezpieczeń, 

iii. asysta przy oględzinach szkód (jeśli to konieczne), 

iv. wsparcie przy kompletowaniu dokumentacji szkodowej, 

v. prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń w przypadku spraw 

spornych, w tym przygotowywanie projektów pism do zakładów 

ubezpieczeń (np. odwołań od decyzji odmownych), 

f) bieżące nadzorowanie i administrowanie zawartymi przez Zamawiającego 

przy udziale Brokera umowami ubezpieczenia, dostosowanie tych umów do 

stanu rzeczywistego na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego 

wszelkich zmian w zakresie ryzyka w miarę zmieniającej się sytuacji, w tym: 

i. kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych, 

ewentualnych zwrotów części składek oraz terminów wygaśnięcia 

polis i przygotowanie ich odnowień, 

ii. aktualizacja programu ubezpieczeniowego wynikająca z bieżących 

zmian w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności, w 

tym dokonywanie doubezpieczeń stosownie do zgłaszanych przez 

Zamawiającego potrzeb.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od Brokera wykonania 
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innych czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń nie wymienionych 

powyżej, określonych jako czynności brokerskie w art. 4 ust. 4 Ustawy, w ramach 

otrzymanego przez Brokera kurtażu. Dodatkowe czynności brokerskie, nie 

wymienione w pkt 2 powyżej, nie będą dodatkowo płatne przez Zamawiającego 

ponad otrzymany przez Brokera kurtaż.  

4) W przypadku gdy Broker będzie chciał zlecić wykonanie czynności, o których 

mowa powyżej, wynikających ze specjalistycznej wiedzy innemu podmiotowi, 

zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

5) Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat przy założeniu, że Broker zobowiązuje 

się do wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy do momentu 

zakończenia okresu ubezpieczenia wynikającego z umów ubezpieczeniowych 

zawartych za jego pośrednictwem lub przy jego udziale. Wzór Umowy stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli jest jakakolwiek rozbieżność między treścią SIWZ 

a treścią wzoru Umowy, pierwszeństwo ma treść wzoru Umowy. 

6) Podczas wykonywania czynności brokerskich na rzecz Zamawiającego na 

podstawie Umowy Broker nie będzie miał prawa do składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.  

7) Wybrany w postępowaniu Broker przedstawi Zamawiającemu imienną listę 

pracowników Brokera i jego współpracowników (podmiotów trzecich), którzy 

będą wykonywali czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń oraz inne 

czynności związane z wykonywaniem Umowy, w szczególności związane z 

zarządzaniem danymi, w tym danymi osobowymi, wraz z zakresami czynności 

przydzielonych poszczególnym pracownikom i współpracownikom. 

Przedmiotowa lista stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Każda zmiana w treści 

przedmiotowej listy wymaga zgody Zamawiającego udzielonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

8) Aktualnie Zamawiający posiada ochronę ubezpieczeniową w zakresie 

ubezpieczeń: 

a) OC z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego działalności gospodarczej 

lub posiadania mienia (w tym za wprowadzenie produktu do obrotu), 

b) mienia od wszystkich ryzyk, 

c) OC, AC+KR, NNW i Assistance pojazdów Zamawiającego, 

d) grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Zamawiającego 

(opieka medyczna), 

e) grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego, 

f) D&O członków Zarządu i osób na kierowniczych stanowiskach 

wykonawczych Zamawiającego. 

9) Zamawiający jest zainteresowany rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej na 

ryzyka pokrywane w ramach ubezpieczenia CYBER. 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Brokerzy, którzy wykażą, że 

spełniają następujące warunki: 

a) posiadają obowiązujące zezwolenie na wykonywanie działalności 

brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wydane przez właściwy organ; 

b) spełniają wszystkie wymagania i obowiązki nałożone przez ustawę o 

dystrybucji ubezpieczeń do prowadzenia działalności brokerskiej w zakresie 

ubezpieczeń; 

c) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną nie niższą niż wynikająca z 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania działalności brokerskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1294, 

zwanego dalej Rozporządzeniem),  

d) spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SIWZ,  

e) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym posiadającym niezbędną 

do realizacji zamówienia wiedzę, a powyższe zostanie potwierdzone przez 

złożenie dokumentów zgodnie z postanowieniami pkt 5 SIWZ.  

2) W przypadku Brokerów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

Przed podpisaniem Umowy Brokerzy wspólnie ubiegający się o udzielnie 

zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę 

regulującą ich współpracę. 

3) Podczas przygotowywania oferty Broker może zadawać pytania 

Zamawiającemu w celu wyjaśnienia lub doprecyzowania zapisów SIWZ, oraz 

uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia oferty. 

Wszelkie pytania Brokera do Zamawiającego powinny być wysłane w postaci 

korespondencji mailowej na adresy e-mail: igor.styn@mplservices.pl i: 

agnieszka.wieclawska@mplservices.pl. Zamawiający odpowie na nie bez zbędnej 

zwłoki. 

 

 

5. WYKAZ DOKUMENTÓW 
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Broker zobowiązuje się przedstawić wraz z ofertą wymienione poniżej dokumenty, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Brokera, stanowiące jej integralną część. W przypadku nie złożenia przez Brokera 

któregoś z dokumentów wyszczególnionych poniżej Zamawiający może wezwać 

Brokera do uzupełnienia ich lub wykluczyć ofertę z postępowania. 

Poniżej przedstawiona jest lista dokumentów, które powinien złożyć Broker w 

niniejszym postępowaniu. 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niewykluczeniu i spełnianiu wymagań 

nałożonych przez Ustawę na brokerów ubezpieczeniowych. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

4) Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie 

ubezpieczeń zgodnie z Ustawą. 

5) Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z 

sumą gwarancyjną nie niższą niż wynikająca z Rozporządzenia.  

6) Kopia rekomendacji dotyczących współpracy - po 2017 roku, potwierdzających 

dobrą współpracę z klientami: 

a) u których za pośrednictwem/przy udziale Brokera została zawarta umowa 

ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk z sumą ubezpieczenia nie niższą 

niż 16.000.000 PLN, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wraz z 

danymi i nośnikami danych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 750.000 

PLN; 

b) u których została zawarta za pośrednictwem/ przy udziale Brokera umowa 

ubezpieczeń komunikacyjnych na nie mniej niż 6 pojazdów;  

c) u których za pośrednictwem/ przy udziale Brokera została zawarta umowa 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 

PLN; 

d) u których za pośrednictwem/ przy udziale Brokera została zawarta umowa 

ubezpieczenia odpowiedzialności za nieprawidłowe postępowanie z 

informacją z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 3.000.000 PLN. 

Broker powinien przedstawić przynajmniej po dwie rekomendacje dotyczące 

rodzajów ubezpieczeń wymienionych w podpunkcie 6 lit. a–c powyżej i 

przynajmniej jedną rekomendację dotyczącą rodzaju ubezpieczenia 

wymienionego w podpunkcie 6 lit. d powyżej. Lista rekomendacji stanowi część 

III formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Broker musi potwierdzić spełnienie wszystkich warunków wymienionych w 

podpunkcie 6 powyżej. Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków może 

stanowić podstawę do wykluczenia Brokera z postępowania. 

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od terminu składania ofert, o którym 

mowa w niniejszym SIWZ. W uzgodnionych przypadkach przed upływem terminu 

związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Brokera o przedłużenie terminu 

związania ofertą o kolejne 30 dni. 

 

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1) W ofercie należy podać uzyskane kwotowanie składki ubezpieczeniowej w 

zakresie przedmiotów i rodzajów ubezpieczeń wymienionych w formularzu 

ofertowym oraz wypełnić uzyskane od ubezpieczycieli warunki ubezpieczenia w 

specjalnie przygotowanej tabeli w formularzu ofertowym (podstawę do 

negocjacji z ubezpieczycielami stanowią aktualne warunki ubezpieczeń 

Zamawiającego i stosowane przez niego systemy ubezpieczenia a także aktualny 

poziom szkodowości Zamawiającego).  

2) Integralną część oferty stanowią wypełnione i podpisane dokumenty 

wymienione w pkt 5 SIWZ. 

3) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.  

4) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których składający naniósł zmiany 

muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

6) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 

7) Wszystkie referencje zostaną opatrzone stosownym opisem, tytułem lub innym 

znacznikiem, jednoznacznie wskazującym spełnienie którego z wymogów 

Zamawiającego potwierdzają.  

8) Oferty będą składane w jeden z poniższych sposobów wybrany przez Brokera: 

a) Za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu z podpisami osób 

upoważnionych do reprezentowania Brokera, w formie PDF. Plik z ofertą 

zostanie opatrzony hasłem i przesłany na adresy e-mail osób wskazanych 

przez Zamawiającego do kontaktu, tj.: igor.styn@mplservices.pl i 
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agnieszka.wieclawska@mplservices.pl. Hasło do pliku z ofertą powinno 

zostać przesłane przez oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adresy e-mail osób wskazanych przez Zamawiającego do kontaktu, podane 

w zdaniu poprzednim, po upływie terminu składania ofert, jednak nie 

później niż 30 minut po upływie w/w terminu. 

b) W formie papierowej, w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie, na wskazany 

poniżej adres. Koperta zostanie opisana we wskazany poniżej sposób. 

MPL Services Sp. z o.o. 

32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1 

Igor Styn 

Postępowanie na wybór brokera dla MPL Services Sp. z o.o. 

9) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Broker. 

10) Zamawiający w toku badania i oceny oferty może zażądać od Brokera wyjaśnień 

dotyczących treści oferty.  

11) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe. 

 

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

 

1) Postępowanie jest postępowaniem niepublicznym. Otwarcie ofert jest niejawne. 

Zamawiający nie przewiduje udziału Brokerów przy otwarciu ofert. Ocena 

oferty ma charakter poufny i nie będzie udostępniona publicznie.  

2) Termin złożenia oferty: 22 grudnia 2021 r. do godziny 15:00. 

3) Oferty zostaną przesłane na wskazane w pkt 7 ppkt 8 SIWZ adresy e-mail lub 

złożone w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru.  

4) W przypadku dostarczenia oferty za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający 

potwierdzi otrzymanie oferty e-mailem zwrotnym bez zbędnej zwłoki. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia Oferentowi otrzymania hasła  

za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

 

9. KRYTERIUM WYBORU 

 

1) Kryterium wyboru oferty stanowi cena oraz proponowane warunki 

ubezpieczenia. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną i 

najlepszymi warunkami ubezpieczenia, spełniająca wszystkie wymagania 

Zamawiającego. Cena odpowiada podanej w ofercie łącznej składce 

ubezpieczeniowej za ubezpieczenie mienia Zamawiającego od wszystkich ryzyk, 

ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej przez Zamawiającego działalności 
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gospodarczej oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zamawiającego. 

Sposób kalkulacji łącznej składki ubezpieczeniowej wyjaśniony jest w 

formularzu cenowym, stanowiącym część II formularza ofertowego, który 

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę gdy: 

a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ,  

b) została złożona przez Brokera wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

c) została złożona przez Brokera po wyznaczonym w SIWZ terminie,  

d) Broker przekaże hasło do oferty po wyznaczonym w SIWZ terminie.  

3) Negocjacje: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ze 

wszystkimi Brokerami, których oferty nie uległy odrzuceniu lub z 

wybranymi Brokerami, którzy w terminie składania oferty (lub negocjacji) 

złożyli najkorzystniejsze oferty i uzyskali największą liczbę punktów.  

b) Cena oferty podana w kolejnej rundzie negocjacji nie może być wyższa od 

ceny oferty złożonej w terminie składania ofert oraz poszczególnych 

wcześniej zakończonych rundach negocjacji.  

 

 

10. FORMALNOŚCI PO WYBORZE BROKERA 

 

1) Broker, którego oferta zostanie wybrana, jeżeli złożył ofertę w wersji 

elektronicznej, w ciągu 7 dni roboczych przekaże ofertę w wersji papierowej na 

adres: MPL Services Sp. z o.o., 32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1. Wiążąca 

będzie data, kiedy dokumenty znajdą się pod wskazanym adresem.  

2) Zamawiający zawrze Umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 4 z 

Brokerem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

3) Zamawiający udzieli zamówienia Brokerowi, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert. Zawiadomienie o 

wyborze oferty zostanie doręczone wybranemu Brokerowi drogą elektroniczną.  

4) Pozostali Brokerzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o nie przyjęciu 

oferty. 

5) Jeżeli Broker, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

 

 

11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
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Zamawiający może w dowolnym terminie unieważnić postępowanie bez podania 

przyczyny.  

12. ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI PODCZAS POSTĘPOWANIA 

 

1) Broker zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym 

Informacji Poufnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z wzięciem 

udziału w niniejszym postępowaniu i wykorzystania ich tylko do celów złożenia 

oferty w ramach niniejszego postępowania oraz nie ujawniania ich w jakikolwiek 

sposób osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie.  

2) Informacjami Poufnymi są informacje uzyskane przez Brokera od 

Zamawiającego w trakcie niniejszego postępowania, a które nie są powszechnie 

znane, w szczególności lecz nie wyłącznie informacje handlowe, finansowe i 

dotyczące tematyki ubezpieczeń Zamawiającego, wyniki badań i analiz, 

prognozy finansowe oraz dokumenty niezbędne w postępowaniu, o które 

wystąpił lub które przekazał Zamawiający. 

3) Przestrzeganie postanowień niniejszego punktu SIWZ obowiązuje również 

podmioty, którymi Broker posługuje się podczas niniejszego postępowania, za 

działania których Broker odpowiada jak za własne. 

4) Zobowiązanie powyższe nie dotyczy sytuacji udostępniania Informacji Poufnych 

upoważnionym instytucjom państwowym na ich prawnie uzasadnione żądanie. 

Broker zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o otrzymaniu takiego 

żądania, przed udzieleniem odpowiedzi instytucji, która wystąpiła z takim 

żądaniem. 

5) Broker jest zobowiązany wobec Zamawiającego do zachowania poufności 

zarówno podczas niniejszego postępowania, jak również po jego zakończeniu 

przez okres, jaki Informacje Poufne mają dla stron wartość gospodarczą, 

jednakże nie krócej niż przez 6 lat.  

 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1) Z tytułu odrzucenia oferty Brokera, czy unieważnienia postępowania przez 

Zamawiającego nie przysługują Brokerowi żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu.  

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SIWZ stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie o niewykluczeniu i spełnianiu wymagań nałożonych 

przez Ustawę na brokerów ubezpieczeniowych. 

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o zachowaniu poufności w związku z 

postępowaniem w celu wyłonienia brokera ubezpieczeniowego, 

który będzie wykonywał czynności brokerskie na rzecz 

Zamawiającego. 

Załącznik nr 4 –  Wzór Umowy. 

Załącznik nr 5 –  Wzór Pełnomocnictwa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Zamawiający: 

 

MPL Services Sp. z o.o. 

ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice 

 

 

CZĘŚĆ I – Oferta 

 

Nazwa i adres Brokera: 

 

____________________________________ 

 

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie 

przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia pn.:  

 

Wykonywanie przez Brokera na rzecz Zamawiającego czynności brokerskich 

 

składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wypełnionym 

Formularzem Cenowym stanowiącym część II Załącznika nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, oraz Formularzem Dodatkowe Warunki 

Oferty stanowiącym część III Załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 

tym z zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

3. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia 

przez podpisanie Umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. Oświadczamy (pod groźbą odpowiedzialności karnej), że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

7. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 
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a. ………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………… 

c. ....................................................................................................................................... 

d. ....................................................................................................................................... 

8. Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

____________________________ _______________________________ 

                 Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis*  

 

*Podpis osoby figurującej/ osób figurujących we właściwych rejestrach lub we właściwym 

pełnomocnictwie upoważnionej/ upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Brokera. 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – Formularz cenowy 

 

Formularz cenowy stanowi osobny plik w formacie Excel, który Oferent powinien 

wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania tam zawartą, wydrukować i dołączyć do 

oferty.  
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CZĘŚĆ III – Dodatkowe warunki oferty 

 

Nazwa i adres Brokera: 

 

____________________________________ 

 

Rekomendacje dotyczące współpracy Brokera z jego klientami po 2017 roku 

Czego dotyczy Od kogo 

Ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk z 
sumą ubezpieczenia nie niższą niż 16.000.000 PLN, 
w tym ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z 
sumą ubezpieczenia nie niższą niż 750.000 PLN 

Klient 1 (wypełnia Oferent) 

Ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk z 
sumą ubezpieczenia nie niższą niż 16.000.000 PLN, 
w tym ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z 
sumą ubezpieczenia nie niższą niż 750.000 PLN 

Klient 2 (wypełnia Oferent) 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 
posiadania mienia (w tym za wprowadzenie 
produktu do obrotu) z sumą ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 1.000.000 PLN 

Klient 1 (wypełnia Oferent) 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 
posiadania mienia (w tym za wprowadzenie 
produktu do obrotu) z sumą ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 1.000.000 PLN 

Klient 2 (wypełnia Oferent) 

Ubezpieczeń komunikacyjnych na nie mniej niż 6 
pojazdów 

Klient 1 (wypełnia Oferent) 

Ubezpieczeń komunikacyjnych na nie mniej niż 6 
pojazdów 

Klient 2 (wypełnia Oferent) 

Ubezpieczenia CYBER (odpowiedzialności za 
nieprawidłowe postępowanie z informacją) z 
sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 3.000.000 
PLN 

Klient 1 (wypełnia Oferent) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O NIEWYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WYMAGAŃ 

NAŁOŻONYCH PRZEZ USTAWĘ NA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 

 

 

Świadomy*/ świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń niniejszym oświadczam/ oświadczamy, że działając jako broker 

ubezpieczeniowy spełniam/ spełniamy: 

1. wymagania nałożone na brokerów ubezpieczeniowych przez Ustawę z dnia 15 

grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1881 ze 

zmianami), oraz 

2. wszystkie wymagania określone w punkcie 5 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postępowaniu w celu wyłonienia brokera ubezpieczeniowego, 

który będzie wykonywał czynności brokerskie na rzecz MPL Services Sp. z o.o. z 

siedzibą w Balicach, i nie podlegamy wykluczeniu z w/w postepowania. 

 

 

 

____________________________ _______________________________ 

                 Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis**  

 

* Niepotrzebne skreślić. 

** Podpis osoby figurującej/ osób figurujących we właściwych rejestrach lub we właściwym 

pełnomocnictwie upoważnionej/ upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Brokera. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W ZWIĄZKU Z 

POSTĘPOWANIEM W CELU WYŁONIENIA BROKERA 

UBEZPIECZENIOWEGO, KTÓRY BĘDZIE WYKONYWAŁ CZYNNOŚCI 

BROKERSKIE NA RZECZ MPL SERVICES SP. Z O.O. 

 

 

 

W związku z udziałem w postępowaniu w celu wyłonienia brokera 

ubezpieczeniowego, który będzie wykonywał czynności brokerskie na rzecz MPL 

Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach (Zamawiającego), w którym na mocy pkt 4 i 

pkt 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferenci zobowiązani zostali do 

przestrzegania zasad poufności w związku z uczestnictwem w postępowaniu, 

 

Ja/My niżej podpisana/ podpisany/ podpisani składam/ składamy oświadczenie o 

następującej treści: 

 

Świadomy*/ świadoma/ świadomi odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń niniejszym oświadczam/ oświadczamy, że zapoznałem/ 

zapoznałam/ zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń na 

rzecz MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach (Zamawiającego) dotyczącymi 

Informacji Poufnych oraz obowiązków związanych z zachowaniem poufności oraz 

zobowiązuję/ zobowiązujemy się do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie bez 

zgody Zamawiającego Informacji Poufnych pozyskanych od Zamawiającego w toku 

postępowania w celu wyłonienia brokera ubezpieczeniowego, który będzie 

świadczył czynności brokerskie na rzecz Zamawiającego. 

 

 

 

____________________________ _______________________________ 

                 Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis**  

 

* Niepotrzebne skreślić. 

** Podpis osoby figurującej/ osób figurujących we właściwych rejestrach lub we właściwym 

pełnomocnictwie upoważnionej/ upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Brokera. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 

WZÓR UMOWY O WYKONYWANIE CZYNNOŚCI BROKERSKICH 

W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ 

 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zawarta została w Balicach w dniu 

……………….. 2021 r., pomiędzy: 

 

MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach (32-083), przy ul. kpt. M. 

Medweckiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000261676, NIP: 513-011-80-10, REGON: 120285254, o kapitale zakładowym w 

kwocie 500 000 zł, reprezentowaną przez: 

1. Krzysztofa Kozenackiego – Prezesa Zarządu 

2. Magdalenę Śliwińską-Grzegorczyk – Członka Zarządu 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

 

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

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

……………………………., zwanym dalej „Brokerem”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………………… 

 

zwanymi dalej w treści Umowy łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie – 

„Stroną”. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Brokera na rzecz Zamawiającego 

czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, tj. w szczególności:  

1) wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia 

umów ubezpieczenia, w tym czynności doradczych, 

2) wykonywanie czynności polegających na doprowadzaniu do zawarcia 

umów ubezpieczenia,  
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3) uczestnictwo w administrowaniu umowami ubezpieczenia i ich 

wykonywaniu, również w sprawach odszkodowawczych, w tym zawartymi 

za pośrednictwem Brokera, jeżeli będą one nadal trwały, niezależnie od 

obowiązywania Umowy – chyba że Zamawiający wyraźnie wskaże inaczej, 

4) organizowania czynności brokerskich wykonywanych przez osoby 

współpracujące na wyłączność z Brokerem lub pracowników Brokera, 

spełniających wymogi, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-e ustawy z 

dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 

1881 ze zm., zwanej dalej ustawą o dystrybucji ubezpieczeń).   

2. Broker nie ma prawa do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego.  

 

§ 2 

Zakres prac 

1. W ramach Przedmiotu Umowy i świadczonych na rzecz Zamawiającego 

czynności brokerskich Broker będzie odpowiedzialny za m.in.: 

a) analizę zapotrzebowania Zamawiającego na ochronę ubezpieczeniową, 

z uwzględnieniem specyficznych dla niego potrzeb i uwarunkowań, 

b) przygotowywanie rekomendacji w zakresie optymalizacji programów 

ubezpieczeniowych Zamawiającego, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań 

lub zmian,  

c) wsparcie Zamawiającego w procesie wyłonienia ubezpieczycieli 

udzielających Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej, w tym w:  

i. propozycji zapisów do umów ubezpieczenia, 

ii. weryfikacji przedłożonych ofert, 

d) kontrolowanie prawidłowości wystawianych przez ubezpieczycieli 

dokumentów ubezpieczeniowych,  

e) czynności związane z likwidacją szkód, w tym – na wniosek Zamawiającego: 

i. współpraca z Zamawiającym w sprawie tworzenia lub zmiany procedur 

dotyczących likwidacji szkód ubezpieczeniowych, 

ii. zgłoszenia szkód do zakładów ubezpieczeń, 

iii. asysta przy oględzinach szkód (jeśli to konieczne), 

iv. wsparcie przy kompletowaniu dokumentacji szkodowej, 

v. prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń w przypadku spraw 

spornych, w tym przygotowywanie projektów pism do zakładów 

ubezpieczeń (np. odwołań od decyzji odmownych), 

f) bieżące nadzorowanie i administrowanie zawartymi przez Zamawiającego 

przy udziale Brokera umowami ubezpieczenia, dostosowanie tych umów do 
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stanu rzeczywistego na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego 

wszelkich zmian w zakresie ryzyka w miarę zmieniającej się sytuacji, w tym: 

i. kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych, ewentualnych 

zwrotów części składek oraz terminów wygaśnięcia polis i 

przygotowanie ich odnowień, 

ii. aktualizacja programu ubezpieczeniowego wynikająca z bieżących 

zmian w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności, w 

tym dokonywanie doubezpieczeń stosownie do zgłaszanych przez 

Zamawiającego potrzeb.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od Brokera wykonania 

innych czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, nie wymienionych 

powyżej, określonych jako czynności brokerskie w art. 4 ust. 4 ustawy o 

dystrybucji ubezpieczeń, w ramach otrzymanego przez Brokera kurtażu. 

Dodatkowe czynności brokerskie, nie wymienione w ust. 1 powyżej, nie będą 

dodatkowo płatne przez Zamawiającego ponad otrzymany przez Brokera 

kurtaż. 

3. W przypadku, gdy Broker będzie chciał zlecić wykonanie czynności, o których 

mowa powyżej, wynikających ze specjalistycznej wiedzy innemu podmiotowi, 

zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.    

 

§ 3 

Terminy wykonania Umowy 

Terminy wykonania czynności opisanych w § 2 Umowy będą ustalane na bieżąco 

pomiędzy Stronami, przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego i Brokera do 

realizacji Umowy. Ustalone harmonogramy będą potwierdzane pomiędzy Stronami 

w formie wiadomości elektronicznej, wysyłanej na adresy e-mailowe wskazane w § 9 

Umowy. 

 

§ 4 

Oświadczenia i zobowiązania Brokera 

1. Broker niniejszym oświadcza, iż: 

1) posiada obowiązujące zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej 

w zakresie ubezpieczeń, wydane przez właściwy organ; 

2) spełnia wszystkie wymagania i obowiązki nałożone przez ustawę o 

dystrybucji ubezpieczeń do prowadzenia działalności brokerskiej w zakresie 

ubezpieczeń; 

3) podejmując wszelkiego typu działania będzie miał na względzie przede 

wszystkim dobro i interes Zamawiającego; 
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4) posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania działalności brokerskiej, zgodnie z art. 28 ustawy o 

dystrybucji ubezpieczeń i z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 

maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1294, ze zmianami; dalej: Rozporządzenie) i zobowiązuje się do 

dostarczenia kopii polisy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

w terminie 7 dni od podpisania Umowy oraz do dostarczenia potwierdzenia 

opłaty składek z tego tytułu, w terminie 7 dni od terminu płatności 

składki/raty składki uwzględnionego w polisie. Na co najmniej 14 dni przed 

upływem okresu ubezpieczenia (jeżeli polisa nie obejmuje całego okresu 

obowiązywania Umowy), Broker zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres wraz z 

dowodami opłaty składek ubezpieczeniowych tak, aby była zachowana 

ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy, przynajmniej na 

minimalnych warunkach wynikających z Rozporządzenia.  

2. Broker zobowiązuje się: 

1) do zapewnienia odpowiedniego potencjału osobowego i technicznego do 

terminowego i należytego wykonania Umowy; 

2) na wniosek Zamawiającego do udostępniania Zamawiającemu:  

a) korespondencji prowadzonej pomiędzy Brokerem a ubezpieczycielami, 

dotyczącej Zamawiającego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

dnia złożenia wniosku w formie wiadomości elektronicznej,  

b) korespondencji i dokumentacji wykonywania przez Brokera 

postanowień Umowy i pracy na rzecz Zamawiającego oraz spraw 

prowadzonych przez Brokera w odniesieniu do Zamawiającego, w 

terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w formie wiadomości 

elektronicznej. 

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 2 powyżej, a 

także ust. 4, 5 i 6 poniżej i § 5, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą 

Umowę z przyczyn leżących po stronie Brokera ze skutkiem natychmiastowym 

bez konieczności uprzedniego wyznaczenia dodatkowego terminu do 

wypełnienia obowiązku lub zaniechania naruszenia i żądać od Brokera zapłaty 

kary umownej zgodnie z § 8 Umowy.  

4. Broker, bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania 

całości ani części Przedmiotu Umowy podwykonawcom.  

5. Podwykonawcy, osoby współpracujące na wyłączność z Brokerem i pracownicy 

Brokera, którzy będą wykonywać Przedmiot Umowy za zgodą Zamawiającego, 
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zobowiązani są do podpisania i złożenia Zamawiającemu oświadczeń 

o zachowaniu poufności. Druk oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.  

6. Broker oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i 

współpracowników, którzy współpracować z nim będą przy realizacji niniejszej 

Umowy oraz zwalnia Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń tych osób. 

7. Broker nie może zatrudniać pracowników Zamawiającego, ani zlecić im 

wykonania czynności na innej podstawie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 5 

Zasady zachowania poufności 

1. Broker zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności w związku 

z realizacją Umowy, a w szczególności do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie 

bez zgody Zamawiającego informacji o warunkach Umowy, informacji 

uzyskanych od Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy, a które nie są 

powszechnie znane, w szczególności lecz nie wyłącznie informacji handlowych, 

finansowych i dotyczących tematyki ubezpieczeń Zamawiającego, wyników 

badań i analiz, prognoz finansowych oraz dokumentów, niezbędnych do 

realizacji Umowy oraz stanowiących przedmiot Umowy (zwanych dalej 

Informacjami Poufnymi). 

2. Przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu obowiązuje również 

podmioty, którymi Broker posługuje się przy realizacji przedmiotu Umowy, za 

działania których Broker odpowiada jak za własne. 

3. Zobowiązanie powyższe nie dotyczy sytuacji udostępniania Informacji Poufnych 

upoważnionym instytucjom państwowym na ich prawnie uzasadnione żądanie. 

Broker zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o otrzymaniu takiego 

żądania, przed udzieleniem odpowiedzi instytucji, która wystąpiła z takim 

żądaniem. 

4. Broker niniejszym oświadcza, iż jest zobowiązany wobec Zamawiającego do 

zachowania poufności zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak 

również po jej zakończeniu przez okres, jaki Informacje Poufne mają dla stron 

wartość gospodarczą, jednakże nie krócej niż przez 6 lat.  

5. Broker zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Oświadczeń 

o zachowaniu poufności na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 

podpisanych przez wszystkie osoby, którymi Broker posługuje się przy realizacji 

niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie Brokera 
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1. W okresie obowiązywania Umowy wynagrodzenie Brokera z tytułu Umowy 

będzie płatne przez zakłady ubezpieczeń, z którymi Zamawiający zawrze 

umowy ubezpieczenia przy udziale Brokera. 

2. Informacje o udziale Brokera po stronie Zamawiającego w postępowaniach, 

negocjacjach, konkursach, przy zawieraniu umów ubezpieczenia zgodnie z 

bieżącymi potrzebami Zamawiającego, zostaną zawarte w dokumentacji 

przetargowej, specyfikacjach istotnych warunków zamówienia oraz umowach 

ubezpieczenia, które Zamawiający będzie zawierał przy udziale Brokera w 

okresie obowiązywania Umowy.  

 

§ 7 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) udostępniania Brokerowi danych umożliwiających prawidłową ocenę ryzyka; 

2) stałego informowania Brokera o faktach mających wpływ na sytuację 

Zamawiającego w zakresie jego ryzyk; 

3) terminowego zgłaszania szkód, zgodnie z ustaloną pomiędzy Stronami 

procedurą, po zawarciu umowy ubezpieczenia; 

4) udostępniania Brokerowi odpisów korespondencji prowadzonej z zakładem 

ubezpieczeń, dotyczącej spraw prowadzonych przez Brokera. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Dla zapewnienia należytej realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

naliczania Brokerowi kar umownych z następujących tytułów: 

1) wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z 

przyczyn leżących po stronie Brokera, w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych). 

2) braku przedłożenia przez Brokera polisy w terminie uzgodnionym między 

Stronami zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 Umowy, w wysokości 500 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia (słownie: pięćset złotych),  

3) naruszenia obowiązku zachowania poufności, zgodnie z §5 Umowy – w 

wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek 

naruszenia, 

4) za każde stwierdzone naruszenie zasad ochrony danych osobowych – w 

wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 

5) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w innych przypadkach, 

niż określone powyżej – w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za 

każdy przypadek. 
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2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na 

jego rzecz kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Osoby wyznaczone do realizacji Umowy 

1. Ze strony Zamawiającego:  

 Imię i nazwisko: 

 Stanowisko:  

 Tel.:  

 Kom.:  

 e-mail  

 Adres do korespondencji: ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice 

2. Ze strony Brokera osobą koordynującą/ opiekunem klienta będzie: 

1) w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 

 Imię i nazwisko:  

 Stanowisko: 

 Tel.: 

 Kom.: 

 e-mail: 

 Adres do korespondencji: 

2) w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 

 Imię i nazwisko:  

 Stanowisko: 

 Tel.: 

 Kom.: 

 e-mail: 

 Adres do korespondencji: 

3) w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych floty pojazdów: 

 Imię i nazwisko:  

 Stanowisko: 

 Tel.: 

 Kom.: 

 e-mail: 

 Adres do korespondencji: 

4) w zakresie ubezpieczenia ………………….. 

 Imię i nazwisko:  

 Stanowisko: 

 Tel.: 

 Kom.: 
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 e-mail: 

 Adres do korespondencji: 

§ 10 

Dane osobowe 

1. Broker oświadcza, że spełnia warunki legalności przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych, w tym 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 (RODO). 

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania zawartej 

pomiędzy stronami Umowy. 

3. Broker zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem 

szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą 

oraz z poszanowaniem ich praw określonych w RODO, a także do zachowania w 

tajemnicy udostępnionych danych osobowych. 

4. Broker zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym oraz realizacji innych obowiązków spoczywających 

na Brokerze, w tym przede wszystkim obowiązków informacyjnych wobec osób, 

których dane dotyczą. 

 

§ 11 

Postanowienia ogólne 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dokonywane będą jedynie w formie 

pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. 

2. Pisma każdej ze Stron zawiadamiające drugą Stronę o rozwiązaniu Umowy, 

wypowiedzeniu Umowy, powinny być przesłane listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru na adres podany w Umowie. Niepodjęcie listu 

poleconego w terminie awizowania skutkuje uznaniem przesyłki za doręczoną w 

ostatnim dniu wskazanym na awizie jako ostatni dzień odbioru przesyłki. 

3. W przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy przez Brokera, którym 

jest w szczególności niedotrzymanie uzgodnionych przez Strony terminów, 

Zamawiający może wyznaczyć Brokerowi maksymalnie 7-dniowy termin na 

usunięcie naruszeń. Jeżeli Broker był zobowiązany do usunięcia naruszeń, a nie 

wypełnił tego zobowiązania, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej, o której 

mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

4. Oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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5. Przeniesienie przez Brokera praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

6. Broker przedstawi Zamawiającemu imienną listę pracowników Brokera i jego 

współpracowników (podmiotów trzecich), którzy będą wykonywali czynności 

brokerskie w zakresie ubezpieczeń oraz inne czynności związane z 

wykonywaniem Umowy, w szczególności związane z zarządzaniem danymi, w 

tym danymi osobowymi, wraz z zakresami czynności przydzielonych 

poszczególnym pracownikom i współpracownikom. Przedmiotowa lista stanowi 

załącznik nr 2 do Umowy. 

7. Każda zmiana w treści listy określonej w ust. 6 powyżej wymaga zgody 

Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej. 

 

§ 12 

Czas trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia …................................. 2022 r. na okres 2 lat, przy 

założeniu, iż Broker zobowiązuje się do wywiązywania się z obowiązków 

wynikających z Umowy do momentu zakończenia okresu ubezpieczenia umów 

ubezpieczenia zawartych za jego pośrednictwem lub przy jego udziale. 

2. Broker będzie realizował Przedmiot Umowy na podstawie otrzymanego od 

Zamawiającego pełnomocnictwa określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o 

dystrybucji ubezpieczeń. Zamawiający może odmówić wydania dokumentu 

Pełnomocnictwa dla jego wykonawcy bez podania przyczyny. 

3. Zamawiający może cofnąć udzielone Brokerowi pełnomocnictwo ze skutkiem 

natychmiastowym. Cofnięcie pełnomocnictwa nastąpi przez przesłanie 

wypowiedzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej, za pomocą listu 

poleconego. 

 

§ 13 

Rozwiązywanie sporów 

Strony oświadczają, że ich celem jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów 

dotyczących treści i wykonywania Umowy w drodze polubownej. Jeżeli 

wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe w ciągu jednego 

miesiąca od dnia zaistnienia sporu, wszelkie spory między Stronami, związane z 

Umową lub wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla Zamawiającego.  
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§ 14 

Prawo i jurysdykcja 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zmianami) i 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zmianami), ustawy o dystrybucji ubezpieczeniowej i 

Rozporządzenia. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Brokera oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Oświadczenie o zachowaniu poufności. 

2. Lista pracowników i współpracowników Brokera wraz z przydzielonymi im 

czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. 

3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4. Polisa OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. 

5. Polisa OC za naruszenie zasad związanych z ochroną danych osobowych, 

zgodnie z treścią § 4 ust. 15 umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     BROKER 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 

 
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 
 

Zważywszy, że w dniu ………………………. 2021 r. została zawarta pomiędzy MPL 

Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach (jako Zamawiającym) a 

…………………………………………………. z siedzibą w ……………………………… 

(jako Brokerem) umowa o wykonywanie czynności brokerskich w zakresie 

ubezpieczeń (zwana dalej Umową), w której na mocy § 5 każda ze Stron 

zobowiązana została do przestrzegania zasad poufności w związku z realizacją 

Umowy, 

Ja, niżej podpisana*/ podpisany składam oświadczenie o następującej treści: 

 

Świadomy*/ świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń niniejszym oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z 

postanowieniami Umowy w zakresie obowiązków związanych z zachowaniem 

poufności oraz zobowiązuję się do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie bez zgody 

Zamawiającego Informacji Poufnych określonych w § 5 ust. 1 Umowy. 

 

 

Imię i nazwisko, stanowisko, data, podpis 

 
_____________________________________ 
 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 

 

LISTA PRACOWNIKÓW BROKERA I JEGO WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

(PODMIOTÓW TRZECICH), KTÓRZY BĘDĄ WYKONYWALI CZYNNOŚCI 

BROKERSKIE W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ ORAZ INNE CZYNNOŚCI 

ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lista pracowników Brokera i jego współpracowników (podmiotów trzecich), 

którzy będą wykonywali czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń oraz 

inne czynności związane z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia 

Zakres wykonywanych czynności 
Dane pracownika lub 

współpracownika Brokera 

Wypełnia Broker Wypełnia Broker 

Wypełnia Broker Wypełnia Broker 

Wypełnia Broker Wypełnia Broker 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(zwana dalej: Umową) 

 

zawarta w Balicach w dniu .............................. r. pomiędzy: 

 

MPL Services sp. z o. o. z siedzibą w Balicach (adres: ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32 – 083 

Balice) - wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000261676, NIP: 5130118010, REGON: 120285254, posiadającą kapitał 

zakładowy w kwocie 500.000,00 zł, w imieniu i na rzecz której działają: 

1. Krzysztof Kozenacki – Prezes Zarządu 

2. Magdalena Śliwińska - Grzegorczyk – Członek Zarządu, 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………………………., w imieniu i na rzecz której działa: 

……………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

 

 

§ 1 

Definicje 

1. Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych 

osobowych na mocy niniejszej Umowy zawartej z Zamawiającym. 

2. Administrator – MPL Services Sp. z o. o., decydujący o celach i środkach przetwarzania 

danych osobowych, zwany także Zamawiającym. 

3. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, 

takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 

informatycznych. 

4. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, 

poz. 1781). 

6. Inny podmiot przetwarzający – podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu 

administratora podpowierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych 

osobowych. 
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§ 2 

Przedmiot Umowy, cel, charakter i zakres 

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zleceniodawcę danych osobowych do 

przetwarzania przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w 

niniejszej Umowie.  

2. Celem powierzenia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy 

czynności brokerskich w zakresie szczegółowo wskazanym w Umowie o wykonanie 

czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń z dnia ………………………… r. (dalej: 

„Umowa Główna”). 

3. Powierzenie danych obejmuje dane osobowe (zwykłe) klientów i kontrahentów MPL 

Services sp. z o. o. w postaci m.in.: imienia, nazwiska, NIP-u, danych adresowych i 

teleadresowych kontrahentów, a także numerów rejestracyjnych ich pojazdów. 

Wykonawca może mieć dostęp do danych osobowych szczególnej kategorii w postaci 

informacji o stanie zdrowia osób poszkodowanych, które zwracają się do Zleceniodawcy 

o wypłatę odszkodowania.  

4. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie 

dokumentacji papierowej i elektronicznej. 

5. Zleceniodawca uprawnia Wykonawcę do upoważnienia osób wykonujących w jego 

imieniu i na jego rzecz usługi objęte Umową Główną do przetwarzania powierzonych 

mu danych tylko i wyłącznie w zakresie i celu objętym niniejszą Umową. Pełną 

odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za działanie lub zaniechanie osób, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, spoczywa na Zleceniobiorcy. 

6. Wykonawca zgodnie z art. 28 ust. 3h RODO udostępnia Zleceniodawcy wszelkie 

informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej 

Umowie oraz umożliwia Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez 

Zleceniodawcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.  

 

§ 3 

Czas trwania 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej. Wykonawca 

uprawniony jest zatem do przetwarzania powierzonych mu danych do dnia 

wygaśnięcia lub rozwiązania w/w Umowy Głównej. 

2. W przypadku niedotrzymania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej 

Umowy lub w przypadku długotrwałej i utrzymującej się niemożności zapewnienia 

właściwej ochrony danych osobowych przez Wykonawcę, Zleceniodawca ma prawo 

wypowiedzenia umowy jednostronnie ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W terminie jednego (1) dnia od ustania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do trwałego usunięcia powierzonych danych ze wszystkich nośników, programów i 

aplikacji, w tym również kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika 

z odrębnych przepisów prawa. 
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§ 4 

Obowiązki i prawa 

1. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych 

przez Zleceniodawcę danych osobowych wdrożyć i utrzymywać przez czas 

przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, 

zgodnie z wymaganiami Ustawy oraz Rozporządzenia. 

2. Wykonawca nie może powierzać przetwarzania powierzonych przez Zleceniodawcę 

danych innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 2 ust. 5 

niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przeszkolił osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych z 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że nadał odpowiednie upoważnienia dla osób zatrudnionych 

przy przetwarzaniu danych i prowadzi ich ewidencję. 

5. Wykonawca zobowiązał osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych do zachowania 

wszelkich danych oraz sposobów ich zabezpieczeń w poufności. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania tylko i wyłącznie urządzeń i 

systemów spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie danych 

osobowych. 

7. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Wykonawca bez zbędnej zwłoki 

zawiadamia Zleceniodawcę o takim naruszeniu. 

8. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o wszelkich czynnościach z 

własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy lub organy ścigania. 

9. Wykonawca zobowiązuje się współpracować ze Zleceniodawcą w zakresie udzielania 

odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III 

Rozporządzenia (w szczególności w zakresie informowania i przejrzystej komunikacji, 

dostępu do danych, obowiązku informacyjnego, prawa dostępu, prawa do sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawa 

sprzeciwu oraz informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji). 

10. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy Zleceniodawcy w wywiązaniu się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (w szczególności dla 

bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych 

organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu 

ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych 

osobowych, konsultacji z organem nadzorczym). 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniodawcy wszelkich informacji 

niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy 

oraz umożliwi Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę 
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przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach 

sprawdzających i naprawczych. 

12. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia audytu mającego na celu kontrolę 

prawidłowości przetwarzania powierzonych danych osobowych z punktu widzenia 

zgodności z Umową i przepisami prawa. Audyt będzie realizowany w sposób 

niepowodujący nadmiernych obciążeń Wykonawcy w tym będzie prowadzony w 

godzinach pracy Wykonawcy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy 

z dwudniowym wyprzedzeniem. Audytor zobowiązany jest do zachowania poufności 

w zakresie wszelkich informacji powziętych w trakcie lub przy okazji prowadzenia 

audytu w zakresie mogącym stanowić dane poufne Wykonawcy, jego pracowników lub 

klientów. 

13. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie audytu, udostępniając audytorowi informacje 

niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

14. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane swoim zawinionym 

działaniem lub działaniem osób, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy w 

związku z niedopełnieniem obowiązków, które przepisy prawa nakładają bezpośrednio 

na przetwarzającego.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres przynajmniej jednego roku od 

daty podpisania Umowy Głównej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w 

tym za naruszenie zasad związanych z ochroną danych osobowych, z opcją jej 

przedłużenia na kolejny rok, na kwotę minimum 1 000 000 zł (słownie: jeden milion), 

której kopię przekaże Zleceniodawcy.  

 

§ 5 

Zgłaszanie incydentów 

1. Wykonawca zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 

do zgłoszenia tego Zleceniodawcy bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 24h. 

2. Informacja przekazana Zleceniodawcy powinna zawierać co najmniej: 

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i 

przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, 

których naruszenie dotyczy; 

b) opis możliwych konsekwencji naruszenia; 

c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę 

środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych 

skutków. 

 

§ 6 

Deklarowane środki techniczne i organizacyjne 

1. Wykonawca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do 

bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w 

związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie 

przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. 
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Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania 

w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych. 

2. Wykonawca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych 

w art. 32 Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia 

praw lub wolności powierzonych danych osobowych a w szczególności: 

a) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 

odporności systemów i usług przetwarzania;  

b) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 

nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;  

c) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 

organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się za pomocą odpowiednich środków technicznych lub 

organizacyjnych stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub 

niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, 

nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych 

przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Wykonawcą a 

Zleceniodawcą dotyczące przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy 

zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.  

2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

_________________________ _________________________ 

 Zamawiający Wykonawca 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA BROKERA DO ZBIERANIA OFERT Z 

RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO W RAMACH POSTĘPOWANIA 

W CELU WYŁONIENIA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO, 

KTÓRY BĘDZIE WYKONYWAŁ CZYNNOŚCI BROKERSKIE  

NA RZECZ MPL SERVICES SP. Z O.O. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS: 0000261676, posiadająca nr NIP: 5130118010, nr REGON: 120285254, 

posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 500.000 zł w całości opłacony, 

reprezentowana przez: 

1. Krzysztofa Kozenackiego – Prezesa Zarządu, 

2. Magdalenę Śliwińską-Grzegorczyk – Członka Zarządu, 

 

niniejszym udziela pełnomocnictwa dla: 

 

……………………………………. (nazwa Brokera), z siedzibą w ………………………, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…………………………. (siedziba sądu) ….. (nr wydziału) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ………………, posiadającej nr NIP: 

………, nr REGON: ……………., posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 

………………….. (podać kwotę kapitału zakładowego i czy w całości opłacony, jeśli dotyczy), 

wpisanej do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr ………………… (nr 

wpisu do rejestru), posiadającej zezwolenie …………………………. (przez kogo wydane) 

na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia ……………….. o nr …………., 

 

do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Mocodawcy wyłącznie w 

następującym zakresie:  

1. występowania do ubezpieczycieli z zapytaniem ofertowym w zakresie 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia OC z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadania mienia (z włączeniem 

odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu), oraz ubezpieczeń 

komunikacyjnych (OC, AC+KR, NNW, Assistance); 
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2. przyjmowania ofert ubezpieczycieli w zakresie wymienionych wyżej rodzajów 

ubezpieczeń.  

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do zaciągania zobowiązań pieniężnych w 

imieniu Mocodawcy lub innych, z których mógłby wyniknąć obowiązek do 

spełnienia świadczenia pieniężnego przez Mocodawcę. Pełnomocnictwo nie 

obejmuje prawa ustanawiania przez pełnomocnika dalszych pełnomocnictw, za 

wyjątkiem udzielania pełnomocnictw dla osób współpracujących na wyłączność z 

……………………….. (wstawić nazwę Brokera), spełniających wymogi, o których 

mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-e ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 

ubezpieczeń. 

Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone do dnia 14 stycznia 2022 r. 

 

 

Podpisy za Mocodawcę: 
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