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1. Postanowienia ogólne, tryb udzielania zamówienia 
  

1.1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą PZP. 
1.2.  Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy PZP. 

1.3.  Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie 
stanowią inaczej. 

1.4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
1.5.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
1.6.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
1.7.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
1.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
1.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się pojedynczy pakiet. 
1.10. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dostępna jest na stronie 
internetowej www.tamal.com.pl, link do postępowania dostępny jest również na Profilu Nabywcy 
Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/tamal – zwanej dalej platformą zakupową. 
1.11. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl 
Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji i składania ofert zawarte są w pkt 8 oraz pkt 12 i 13 SIWZ. 
1.12. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o kwalifikowanym 
podpisie  elektronicznym oznacza to podpis elektroniczny składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia 
dedykowanego do składania podpisu elektronicznego, który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu 
elektronicznego (art. 3 pkt. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 
lipca 2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 
rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). 

  
2. Informacje o Zamawiającym (Ubezpieczonym/Ubezpieczającym): 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNIE W MOŃKACH   
Aleja Niepodległości 9 
19-100 Mońki  
 

        PKD:             8610 Z  
        REGON:       050652956 
        NIP:              5461193353 
        E-mail:     sekretariat@szpital-monki.h2.pl 
        http://www.spzoz.monki.pl 
 
Szczegółowe informacje o Zamawiającym stanowi Załącznik nr nr 3 do SIWZ - Informacje o  Zamawiającym. 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzył  
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia brokerowi  
ubezpieczeniowemu TAMAL Sp. z o.o.  

 
3. Informacje o Pełnomocniku - Brokerze Ubezpieczeniowym 

 

Brokerem pełniącym funkcję pełnomocnika Zamawiającego uczestniczącym w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
procedury przetargowej, pośredniczącym przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w oparciu o ustawę PZP oraz 
obsługującym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach jest: 

 

TAMAL Sp. z o.o. 
ul. Stefana Jaracza 6 lok. 4  
00-378 Warszawa 
tel. 22 828 26 41 
e-mail: biuro@tamal.com.pl 
 

http://www.tamal.com.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/tamal
http://www.spzoz.monki.pl/
mailto:biuro@tamal.com.pl
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nr zezwolenia KNUiFE nr 1344/04 
REGON: 015781514      
NIP: 525-23-06-468 
www.tamal.com.pl 

 

4. Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
 

USŁUGA UBEZPIECZENIA 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MOŃKACH 

 
4.2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części – pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do 

wszystkich części. 

PAKIET 1 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie 

udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności 
leczniczej, 

C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania 
mienia, z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

Kod grupy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

 
 

PAKIET 2 
Ubezpieczenie majątku 
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  

 

  Kod grupy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
        66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

  66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
        66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 
        66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia 

 
 

PAKIET 3 
 Ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych 
A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 
B. Ubezpieczenie Autocasco, 
C. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
D. Ubezpieczenie Assistance 
   

Kod grupy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej, 
określa Załącznik nr 1 do SIWZ. Treść Wzorów Umów stanowią odpowiednio dla PAKIETÓW nr 1, 2 i 3  - 
Załączniki nr 4, 5 i 6 do SIWZ. 
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5. Termin wykonania zamówienia 
 

5.1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 
 

PAKIET 1 – 24 miesiące  
od dnia 01.03.2021 r. do dnia 28.02.2023 r., z rocznym polisowaniem 
 

PAKIET 2 – 24 miesiące  
od dnia 01.03.2021 r. do dnia 28.02.2023 r., z rocznym polisowaniem 
 

PAKIET 3 – 24 miesiące  
od dnia 01.03.2021 r. do dnia 28.02.2023 r., z rocznym polisowaniem 
(polisy będą wystawiane indywidualnie dla każdego z pojazdu, zgodnie z terminem ich ekspiracji) 
       
„Termin realizacji zamówienia” - przedział czasowy, w którym przypada początek okresu ubezpieczenia dla 
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 
Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego może wykraczać poza termin realizacji Umowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5.2. Sposób i forma płatności: 

 

PAKIET 1 –  przelewem, w 4 kwartalnych ratach, w odniesieniu do każdego rocznego okresu ubezpieczenia; I rata 
każdej polisy rocznej płatna nie wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia polisy. 

 

PAKIET 2 –  przelewem, w 4 kwartalnych ratach, w odniesieniu do każdego rocznego okresu ubezpieczenia;  
I rata każdej polisy rocznej płatna nie wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia polisy. 

 

PAKIET 3 –  przelewem, jednorazowo, w odniesieniu do każdego rocznego okresu ubezpieczenia; składka płatna nie 
wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia polisy. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia 
 

6.1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z Wykonawców nie może 
podlegać wykluczeniu.  

6.1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tzn. że 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2020 poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z Wykonawców nie może 
podlegać wykluczeniu.  

6.1.3. Spełniają warunek udziału w postępowaniu, w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 
r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 ze zm.), a w przypadku gdy 
rozpoczęli działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr. 59, poz. 344 z późn. zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu 
zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców powinien 
spełnić powyższy warunek. 

6.1.4. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3. 
6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania 

odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów według 
zasady spełnia/nie spełnia. 



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach                                           
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Znak sprawy: 03/ZP/2020 

Strona 5 z 16 

 

6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Zamawiający żąda w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z którego 
będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę 
udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:  

          a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
          b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 
          c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

6.4. Zobowiązanie powinno być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu 
składającego zobowiązanie. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania 
powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

6.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
13-23 ustawy PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 8 ustawy PZP. 

6.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  

6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu o którym mowa w ppkt 6.3., nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

6.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
6.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe zgodnie z art. 22 a ust. 6 pkt. 2 ustawy PZP. 
6.8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

6.9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz dodatkowe dokumenty. Badanie i 
ocena ofert 

 

7.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw  
wykluczenia, które zostały określone w SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP zgodnie z wzorem Załącznika nr 8 oraz nr 9 do SIWZ. Oświadczenie sporządza się pod 
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz 
składa (wczytuje) wraz z ofertą na platformie zakupowej. 

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa 
w pkt 7.1., składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. Zapisy pkt. 7.1 dotyczące formy składania oświadczeń stosuje się odpowiednio. 

7.3.     Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 PZP składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 PZP (wzór stanowi Załącznik nr 7 do 
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SIWZ) o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie to 
składa każdy z Wykonawców. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zapisy pkt. 7.1 
dotyczące formy składania oświadczeń stosuje się odpowiednio. 

7.4. Na podstawie art. 24 aa ust. 1. ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.5. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w oświadczeniach 
wskazanych w pkt. 7.1 SIWZ. 

7.6.    Wykaz dokumentów, do złożenia których wezwany zostanie Wykonawca, którego oferta  zostanie 
najwyżej oceniona : 

7.6.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.4. 
SIWZ, Wykonawca powinien złożyć zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, o którym mowa 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 
2020 r. poz. 895 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął działalność przed wejściem w życie ustawy z 
dnia 28 lipca 1990 r o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr. 59, poz. 344 z późn. zm.) zaświadczenie 
Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (dotyczy 
każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 

7.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
Wykonawca przedłoży (dotyczy każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia): 

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

7.6.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonaw-
ca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonaw-
ca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należno-
ści wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wy-
kluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy; 

7.6.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy; 

7.6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów: 
7.6.3.1.  o których mowa w pkt 7.6.2.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;  

7.6.3.2.  o których mowa w pkt 7.6.2.2-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że 
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

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

 

7.6.4. W odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, brak podstaw do 
wykluczenia powinien zostać wykazany przez każdego z Wykonawców. 

7.7.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 
ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

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

 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
8.2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, tj. platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tamal i formularza Wyślij 
wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania, poczty elektronicznej: 
biuro@tamal.com.pl, przy czym składanie ofert (wraz ze wszystkimi załącznikami do ofert) odbywa się 
wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. 

8.3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to 
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną 
obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co 
najmniej 256 kbit/s. Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 
1024x768 pikseli. 

8.4. Wykonawca w celu złożenia oferty nie musi rejestrować konta na platformie zakupowej. Zaleca się 
jednak założenie konta, co umożliwia sprawdzanie aktualnego statusu oferty. 

8.5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub Znakiem sprawy. 

8.6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz 
przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po którym pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

8.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu określa 
„Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl z dnia 12.08.2020” - 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 

https://platformazakupowa.pl/pn/tamal
mailto:biuro@tamal.com.pl
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8.8. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 
10 plików spakowanych folderów (w przypadku większych plików zaleca się skorzystanie z instrukcji 
pakowania polików dzieląc je na mniejsze paczki) przy maksymalnej wielkości 150 MB - 
https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit.  

 
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawach formalnych                     
i merytorycznych, jest: 
 

Monika Glica-Buraczyńska  
Broker 
tel. 22 828 26 41  
tel. kom. 735 161 514 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00  

 adres e-mail: biuro@tamal.com.pl 
 

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej Zamawiający prosi o kontakt z: 
Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl 
tel. 22 101 02 02 
adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

 
10. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 
11. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
12. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

12.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę dla danego pakietu. Wykonawca może, według 
własnego wyboru, złożyć ofertę na jeden, dwa albo trzy pakiety. Zamawiający nie określa maksymalnej 
liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy. 

12.2. Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie 
postępowania, która jest wskazana pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tamal 

12.3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 
UWAGA: Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił stosowną instrukcję na stronie 
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tamal plik pt.: „Instrukcja dla 
wykonawców”.   

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta o treści niezgodnej z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 
2 ustawy PZP, zostanie odrzucona. 

12.5. Poza formularzem ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) lub też własnym formularzem Wykonawcy, 
odpowiadającym warunkom SIWZ, Wykonawca składa następujące  oświadczenia i dokumenty: 

12.5.1. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, 
12.5.2. Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk, 
12.5.3. Załącznik nr 8 do SIWZ –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
12.5.4. Załącznik nr 9 do SIWZ  –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

12.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) 
do reprezentowania Wykonawcy. 
Zaleca się, aby Wykonawcy, którzy korzystają przy podpisywaniu pliku z formatu XAdES, wybierali tzw. 
podpis  wewnętrzny. 

12.7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca zamieszcza 
informację o podwykonawcy w formularzu ofertowym. 

mailto:biuro@tamal.com.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/tamal
https://platformazakupowa.pl/pn/tamal
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12.8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

12.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12.10. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy winny być załączone w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12.11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP 
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 
elektronicznej kopii dokumentu/ oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12.12. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub inne 
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały 
sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać 
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

12.13. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

12.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, składanych 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu lub braku podstaw do wykluczenia 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

12.15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 
(Dz.U. z 2017 poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 poz. 1126). 

12.16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli 
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 

12.17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie 
ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. Sposób zmiany i wycofania oferty 
został opisany w „Instrukcji dla wykonawców. 

12.18. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 
terminu składania ofert. 

12.19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, przy czym składanie 
oferty przez www.platformazakupowa.pl oraz korzystanie z www.platformazakupowa.pl jest dla 
Wykonawcy całkowicie bezpłatne. 

12.20. Składane w postępowaniu oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy PZP. 

12.21. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się, aby każdy dokument 
zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku i wgrany w formularzu na 
platformie zakupowej w miejscu opisanym w pkt. 12.2. z opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

12.22. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12.23. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 
12.24. Otwarcie ofert odbywa się za pomocą platformy zakupowej. 
12.25. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP. 

 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
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13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

13.1. Miejsce składania ofert: 
13.1.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty platformy 

zakupowej na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/tamal, 

13.1.2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników 
należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania. 

13.1.3. Szczegółową instrukcję złożenia oferty zawiera „Instrukcja dla wykonawców” dostępna pod linkiem 
na stronie postępowania. 

 

13.2. Termin składania ofert do 15.01.2021 r., do godz. 12:00 
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż 
ofertę i wyświetlenie komunikatu, że oferta została złożona. 

 

13.3. Miejsce otwarcia ofert: 
 

TAMAL Sp. z o.o. 
ul. Stefana Jaracza 6 lok. 4 
00-378 Warszawa 
 

13.4.  Termin otwarcia ofert – 15.01.2021 r., o godz. 12:15 

 
14. Opis sposobu obliczenia ceny i informacje dotyczące walut obcych 

 

14.1. Wykonawca określa łączną cenę brutto/składkę ubezpieczeniową oraz ceny cząstkowe za poszczególne 
ubezpieczenia w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

14.2. Cena/składka podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w polskich złotych. 
14.3. Wykonawca zobowiązany jest do takiego ustalenia ceny oferty, aby była ona adekwatna do 

zaoferowanego zakresu ubezpieczenia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ, uwzględniała wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zamawiany sposób płatności. 

14.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
14.5. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia 

nie może wiązać się z nabyciem członkostwa w TUW. 

 
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób 

oceny ofert 
  

15.1. Ocena dokonywana jest dla każdego pakietu osobno. 
 

15.2. PAKIET 1 
Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert: 
Cena - 60% 
Zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne - 40% 

 
15.2.1. Sposób przyznawania punktów w kryterium cena: 

   Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: 
 

                                      Cn 
P = ----------- x 100 x 60% 

                                      Co 
 

P – wartość punktowa 
Cn - cena najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Co - cena oferty rozpatrywanej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 
W kryterium cena oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 
 

15.2.2. Sposób przyznawania punktów w kryterium zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne: 
       

Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie badanej ofercie punktów za zaakceptowanie poszczególnych 

https://platformazakupowa.pl/pn/tamal
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klauzul fakultatywnych rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej (zakres ochrony w ramach poszczególnych 
klauzul fakultatywnych wskazano w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia). Za 
przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli:  
 
Klauzula szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych 
Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma - 15 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
 

Klauzula przeoczenia 
Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma - 14 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
 

Klauzula szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia 
Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma - 11 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
 
W kryterium zakres ubezpieczenia oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 
 
 

15.2.3. Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria i będzie wyliczona za 
pomocą wzoru: 

  

W  =  C  +  P 
 

gdzie: 
W – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
P -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „Zakres ubezpieczenia” 
 
15.2.4. Ocena opierać się będzie na informacjach podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
15.2.5. Punkty w poszczególnych kryteriach będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
15.2.6. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, nie będzie 

podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 
15.2.7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

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

 
15.3. PAKIET 2 

Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert: 
Cena – 60% 
Zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne – 40% 

 

15.3.1. Sposób przyznawania punktów w kryterium cena:  
 

            Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: 
                            Cn 

C = ----------- x 100 x 60% 
            Co 
 
C – wartość punktowa 
Cn - cena najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Co - cena oferty rozpatrywanej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
 

W kryterium cena oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 
 

15.3.2. Sposób przyznawania punktów w kryterium zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne: 
 

Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie badanej ofercie punktów za zaakceptowanie poszczególnych 
klauzul fakultatywnych rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej (zakres ochrony w ramach poszczegól-
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nych klauzul fakultatywnych wskazano w Załączniku nr 1 do SIWZ  - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ). Za 
przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli:  

 

 Klauzula przeoczenia 
Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma - 7 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
 

 Klauzula funduszu prewencyjnego  
   Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma - 10 pkt. 

Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
       

 Klauzula awarii, błędu człowieka – z wyższym limitem odpowiedzialności  
Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma - 8 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
 

 Klauzula kosztów dodatkowych – z wyższym limitem odpowiedzialności 
Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma - 7 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
 

 Klauzula kosztów ewakuacji – z wyższym limitem odpowiedzialności 
Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma - 8 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

 
  

W kryterium zakres ubezpieczenia oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 
 

15.3.3. Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria i będzie wyliczona 
za pomocą wzoru: 

  

W  =  C  +  P 
 

gdzie: 
W – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
P -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „Zakres ubezpieczenia” 

 
15.3.4. Ocena opierać się będzie na informacjach podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
15.3.5. Punkty w poszczególnych kryteriach będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
15.3.6. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, 

nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 
15.3.7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający we-
zwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

 
15.4. PAKIET 3 

Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert: 
     Cena - 60% 

Warunki ubezpieczenia – 40% 
 

15.4.1. Sposób przyznawania punktów w kryterium cena: 
      Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

                    Cn 
P = ----------- x 100 x 60% 

                     Co 
 

P – wartość punktowa 
Cn - cena najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Co - cena oferty rozpatrywanej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
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W kryterium cena oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 
 
15.4.2. Sposób przyznawania punktów w kryterium warunki ubezpieczenia:  

 

Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie badanej ofercie punktów za akceptację poszczególnych 
warunków.  
 
Sposób punktowania:  
Stała suma ubezpieczenia pojazdów w odniesieniu do rocznych okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniu AC - 16 pkt. 
 

Zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC - 14 pkt. 
 

Trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami 
objętymi ochroną ubezpieczeniową u ubezpieczeniu NNW – 10 pkt. 
 

 
W kryterium warunki ubezpieczenia, oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 
 

15.4.3. Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria i będzie wyliczona za 
pomocą wzoru: 

  

W  =  C  +  P 
 

gdzie: 
W – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
P -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „Warunki ubezpieczenia” 

 
15.4.4. Ocena opierać się będzie na informacjach podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
15.4.5. Punkty w poszczególnych kryteriach będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
15.4.6. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, nie 

będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów. 
15.4.7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

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

 

16. Wybór oferty najkorzystniejszej i ogłoszenie wyników postępowania 
 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z wymaganiami określonymi 
w ustawie PZP i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów określonych 
w SIWZ. 

16.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
16.2.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest to miejsce wykonywania działalności Wykonawcy którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są to 
miejsce wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

16.2.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
16.2.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
16.2.4. Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
16.2.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa pkt. 16.2, na stronie platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/tamal oraz na stronie internetowej www.tamal.com.pl. 

16.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/tamal
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17. Informacja o powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego 
 

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu 
usług podobnych do zamówienia podstawowego, w wysokości do 15% zamówienia podstawowego dla PAKIETU 2 
Zamówienie udzielane będzie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy PZP. 

 

PAKIET 2 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania stawek 
nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz wyliczenia składki proporcjonalnie do ilości dni 
udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej wystawionej polisy. 

 
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
19. Wzory umów i warunki zmiany umowy 

 

19.1. Istotne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorach umów 
stanowiących: 

19.1.1. dla PAKIETU 1 - Załącznik nr 4 do SIWZ, 
19.1.2. dla PAKIETU 2 - Załącznik nr 5 do SIWZ, 
19.1.3. dla PAKIETU 3 - Załącznik nr 6 do SIWZ, 
19.1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie. Możliwe zmiany  zostały 

wskazane we wzorach umów dla poszczególnych pakietów. 

19.2. Zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
20. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ 

 

20.1. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

20.2. Kontakt odbywać się będzie przy użyciu platformy zakupowej za pośrednictwem przycisku Wyślij 
wiadomość lub na adres poczty elektronicznej: biuro@tamal.com.pl. 

20.3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

20.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu, o którym mowa w pkt. 20.3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

20.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt. 20.3. 

20.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami odnośnie warunków SIWZ zamieszczane będą niezwłocznie na 
stronie internetowej www.tamal.com.pl i na platformie zakupowej bez ujawniania źródła zapytania. 

 
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
 

21.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. 
21.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

22.1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie będą oni zobowiązani przedłożyć 
umowę regulującą ich współpracę. 

http://www.tamal.com.pl/
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22.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu 
i terminie zawarcia umowy. 

22.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
23. Obowiązek informacyjny RODO  

 

Zamawiający wykonując obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  
✓ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Mońkach, Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki; tel.: 85 72 78 130, fax.: 85 72 78 135; mail:  
sekretariat@szpital-monki.h2.pl, 

✓ administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym  mogą się Państwo kontaktować w sprawach 
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
sekcjaorganizacyjna@szpital-monki.h2.pl; 

✓ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postę-
powaniem o udzielenie zamówienia publicznego 03/ZP/2020 na Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach,  

✓ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumen-
tacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

✓ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

✓ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

✓ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;  

✓ posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników);  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 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);  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

✓ nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
24. Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

 

24.1. Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie 
umowy o pracę, co najmniej 1 osoby w wymiarze 1/1 etat, która będzie wykonywała czynności w 
zakresie obsługi polis i likwidacji szkód. 
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24.2. Jeżeli czynności określone w pkt. 24.1 Wykonawca będzie realizował poprzez podwykonawcę, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania zobowiązania określonego w pkt. 24.1 przez 
podwykonawcę. 

24.3. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 
24.1 lub 24.2. 

24.4. Wykonawca potwierdza wymagania określone w pkt. 24.1 poprzez przedstawienie Zamawiającemu 
oświadczenia własnego (a w przypadku o którym mowa w pkt. 24.2 oświadczenia podwykonawcy), z 
którego będzie wynikać: fakt zawarcia umowy o pracę, data zawarcia umowy, zakres obowiązków/nazwa 
stanowiska, rodzaj umowy (pełen wymiar czasu pracy), okres obowiązywania umowy. 

24.5. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 24.4 Wykonawca przedstawia w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

24.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji niniejszej umowy zwrócić się do 
Wykonawcy o udokumentowanie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia poprzez przedstawienie 
dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją z zachowaniem przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych, w formie zanonimizowanej  w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. 

24.7. W przypadku o którym mowa w pkt. 24.2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde 
wezwanie Zamawiającego dokumentacji wskazanej w pkt. 24.6 powyżej w odniesieniu do osoby/osób 
wykonujących w toku realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt. 24.1 zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę przez podwykonawców Wykonawcy. Termin określony w pkt. 24.6 stosuje się. 

24.8. Zatrudnienie do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 24.1, będzie trwać w całym okresie 
wykonywania przedmiotu umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 
okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia (a w przypadku o którym mowa w pkt. 24.2 
zapewnienia zatrudnienia przez podwykonawcę) na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą – pkt. 24. 4-7 stosuje się odpowiednio. 

24.9. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania o którym mowa w pkt. 24.1 lub 
odpowiednio w pkt. 24.2 Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych) za każdy miesiąc niewywiązania się z zobowiązania. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 
umowną w wyżej wymienionej wysokości również w przypadku nieprzedłożenia w terminie określonym 
w, odpowiednio, pkt. 24.5, 24.6 lub 24.7 oświadczeń lub dokumentacji wskazanych w wyżej 
wymienionych ustępach objętych żądaniem Zamawiającego. 
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