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1. Postanowienia ogólne, tryb udzielania zamówienia 
 

1.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 6a) 
ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r  poz. 
831, 996 i 1020 ) zwanej w dalszej części „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 2016 r., poz. 380), 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 nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
 
2. Informacje o Zamawiającym 
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie  
al. Powstańców Wielkopolskich 72  
70-111 Szczecin 
www.spsk2-szczecin.pl 

      REGON:      000288900 
      NIP:             955-19-08-958 
        

Postępowanie prowadzi: 
Dział Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM 
al. Powstańców Wielkopolskich 72  
70-111 Szczecin 
e-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl  
tel. 91 466-10-86 do 88 
fax. 91 466-11-13 
Dział pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.25 – 15.00 
 

3. Informacje o Brokerze Ubezpieczeniowym 
 

Brokerem uczestniczącym w przygotowaniu procedury przetargowej i pośredniczącym przy zawieraniu umów 
ubezpieczenia, w oparciu o ustawę PZP oraz obsługującym Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w 
Szczecinie  jest konsorcjum firm: 
  

TAMAL Sp. z o.o. – lider konsorcjum 
ul. Stefana Jaracza 6 lok. 4  
00-378 Warszawa 
Zezwolenie nr KNUiFE 1344/04 
REGON: 015781514 
NIP: 525-23-06-468 
www.tamal.com.pl 
tel./fax: 22 828 26 41 
e-mail: biuro@tamal.com.pl 
 

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (wcześniej Gras Savoye Polska Sp. z o.o.) 
ul. Domaniewska 34a  
02-672 Warszawa 
Zezwolenie MF nr 17 
REGON: 001344300 
NIP: 526-02-10-292 
www.grassavoye.pl 
tel. 22 318 81 00 
fax: 22 318 81 01 
e-mail: gsp@grassavoye.pl 
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4. Opis przedmiotu zamówienia 
 

4.1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
 

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 
PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. 
 
4.2.  Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

66.51.10.00-5  usługi ubezpieczenia na życie 
66.51.21.00-3  usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
66.51.22.10-7  usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego 
66.51.22.20-0  usługi ubezpieczenia medycznego 
 
4.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony 

ubezpieczeniowej, określa Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ.  

 
5. Termin wykonania zamówienia 
 

5.1.  Przewidywany termin realizacji zamówienia:  
 

5 miesięcy - od 01.07.2017 r. do 30.11.2017 r.  
   
„Termin realizacji zamówienia” - przedział czasowy, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa zgodnie 

z zawartą umową ubezpieczenia. 

Termin realizacji zobowiązań Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego może wykraczać poza termin realizacji 

Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5.2.  Informacje dotyczące umowy:  

 

W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa, której wzór 
stanowi Załącznik nr 4 niniejszego SIWZ. Wykonawca wystawi polisy określające przedmiot i zakres 
odpowiedzialności, sumy ubezpieczenia, wysokości składek, a także dołączy Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
mające zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto 
w polisach zostanie wskazany 5 miesięczny okres ubezpieczenia, w którym będą realizowane jej postanowienia.  

 
5.3. Informacja o powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego 

 
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 

 
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 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy 

PZP.  
6.1.2. Spełniają warunki 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. poz. 1844, z późn. 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 powyższe warunki. 

6.1.3. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 2.  
6.1.4. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 3. 
6.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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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 potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

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 ze wzorem Załącznika nr 5 oraz Załącznika nr 7 do SIWZ. 

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie musi zostać 
złożone przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

7.3. 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. 

7.4. Wykonawca wskazuje w oświadczeniu o spełnieniu warunków, części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.  

7.5. 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  

7.6. 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 6 do 
SIWZ) o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 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. 

7.7. 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. 

7.8. Wykaz dokumentów, do złożenia których wezwany zostanie wykonawca, którego oferta uznana zostanie 
za najkorzystniejszą: 

7.8.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 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. poz. 1844, 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) wraz z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; 

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

7.8.2.1.  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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert wraz z Załącznikiem nr 7 do SIWZ; 

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

zamiast dokumentów: 
a) o których mowa w pkt 7.8.2.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 
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7.9. W odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, brak podstaw do 
wykluczenia powinien zostać wykazany przez każdego z Wykonawców. 

7.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 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, 
art. 24 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 
 

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się  w zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączanych do 
oferty, a także zmiany i wycofania oferty. 

8.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 
pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną – e-mailem, z zastrzeżeniem pkt. 8.4.  

8.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faxem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od godz. 7:25 do godz. 15:00 w dniach 
roboczych od poniedziałku do piątku. 

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 

- w sprawach formalnych – Eliza Koladyńska - Nowacka  
Dział Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie 
tel. 91 466-10-86, e-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 

Numer faksu do Działu Zamówień Publicznych Zamawiającego 91 466-11-13 
 

- w sprawach merytorycznych – Elwira Grudzińska – broker ubezpieczeniowy 
TAMAL Sp. z o.o.  
tel. 22 828 26 41, tel. kom. 600 934 580 e-mail: elwirag@tamal.com.pl 

 
10. Wymagania dotyczące wadium  

 
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 
11. Termin związania ofertą 

 

11.1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.  

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 

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

11.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. 

11.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
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12. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

12.1. Każdy z Wykonawców ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta o treści niezgodnej z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 ustawy PZP, zostanie odrzucona. 
12.3. Poza formularzem ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) lub też własnym formularzem Wykonawcy, 

odpowiadającym warunkom SIWZ, Wykonawca składa następujące  oświadczenia i dokumenty: 
12.3.1. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
12.3.2. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
12.3.3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, 

12.3.4. Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego 
zamówienia, o ile mają zastosowanie wraz z „Tabelą oceny procentowej trwałego uszczerbku na 
zdrowiu” obowiązujące u Wykonawcy w dniu składania ofert. 

12.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną 
(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 

12.5. 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 oświadczeniach.  

12.6. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, strony kolejno ponumerowane oraz 
zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do występowania w 
imieniu Wykonawcy wraz z pieczątką imienną i opieczętowane pieczęcią Wykonawcy. 

12.7. Wykonawca może wprowadzić poprawki, zmiany, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej ofercie pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta, tj. w kopercie oznaczonej napisem „Zmiana”. Koperty oznaczone napisem „Zmiana” 
zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który dokonał zmian. 

12.8.  W przypadku, gdy Wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu, wówczas kopia winna być 
potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

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 oryginale 
lub notarialnie poświadczonej kopii. 

12.11. 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.  

12.12. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
12.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy Wykonawcy i adresu do 

korespondencji, z dopiskiem:  
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70 – 111 Szczecin 

„Przetarg nieograniczony 
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 

PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.” 
Znak sprawy: ZP/220/41/17 

 
nie otwierać przed: 09.06.2017 roku, godzina 12:30 

 
Koperta poza powyższym oznakowaniem powinna być opisana nazwą, adresem i numerem telefonu 

Wykonawcy. 

 

Oznakowanie podane w punkcie 12.13., wskazujące na zawartość przesyłki, powinno być zamieszczone 

również na kopercie stanowiącej opakowanie transportowe, w którym przesyłka dostarczana jest do 

Zamawiającego (np. koperta firmy kurierskiej). 
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12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzanie zmian i 
poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 
złożonymi ofertami. Koperty z wycofanymi ofertami nie będą otwierane. 

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

12.16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
12.17. 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 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 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. 

12.18. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być 
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 12.13. , z dodaniem słów 
„Tajemnica przedsiębiorstwa”.  

12.19. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12.20. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
13.1. Miejsce składania ofert: 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie  
al. Powstańców Wielkopolskich 72  
70-111 Szczecin 
Sekretariat – pokój nr 13 (budynek C - Budynek Administracyjny) 
 
13.2. Termin składania ofert do 09.06.2017 roku, godzina 12:00  
W przypadku przesłania oferty decyduje data jej doręczenia. W przypadku złożenia oferty po tym terminie 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie 
terminu do wniesienia odwołania. 

 
13.3. Miejsce otwarcia ofert: 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie  
al. Powstańców Wielkopolskich 72  
70-111 Szczecin 
Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 11 
 
13.4. Termin otwarcia ofert - 09.06.2017 roku, godzina 12:30 

 
14. Opis sposobu obliczenia ceny i informacje dotyczące walut obcych 
 

14.1 Wykonawca określa łączną cenę oraz ceny jednostkowe w poszczególnych wariantach ubezpieczenia w 
Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego 
sposobem podania wszystkich zawartych tam danych. 
Cena łączna oraz ceny jednostkowe w poszczególnych wariantach ubezpieczenia podane w formularzu 
ofertowym winny być wyrażone w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Całkowita łączna cena wynika z iloczynu ceny jednostkowej, ilości składek miesięcznych i 
przewidywanej ilości osób w poszczególnych wariantach. 
Składki miesięczne jednostkowe podane w formularzu ofertowym traktowane będą jako składki 
ostateczne, które nie będą podlegały żadnym zmianom bez względu na liczbę osób, która ostatecznie 
przystąpi do ubezpieczenia. 

14.2 Wykonawca ustalając wysokość składek powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym również koszty za czynności 
administracyjne, nie będące czynnościami pośrednictwa ubezpieczeniowego, wykonywane przez 
pracowników Zamawiającego stanowiące 8% przypisu składki przekazywanej co miesiąc na rachunek 
Wykonawcy oraz  kurtaż brokerski w wysokości 2%. 
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14.3 Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
14.4 Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów 

ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem członkostwa w TUW. 
14.5 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
 

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

  
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą 
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów: 
 
15. 1. Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert 
 

Cena - 20% 
Klauzule fakultatywne – 40% 
Podwyższenie wysokości świadczeń – 40% 

 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. Oferty będą 
ocenianie w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec 
każdego kryterium. 
 
15.1.1. Sposób przyznawania punktów w kryterium „Cena”:  

 
Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Cena” według poniższego wzoru: 

                   Cn 
P = ----------- x 100 x 20% 

                   Co 
 

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

15.1.2. Sposób przyznawania punktów w kryterium „Klauzule fakultatywne”: 
 

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Klauzule fakultatywne” przyznając badanej ofercie   
punkty za zaakceptowanie poszczególnych klauzul zgodnie z wykazem:  
 

Nazwa klauzuli Treść klauzuli Liczba 
punktów 

Klauzula pełnego zniesienia 
karencji dla partnerów 
życiowych pracowników 
Zamawiającego. 

Wykonawca zniesie karencje na wszystkie świadczenia dla 
partnerów życiowych (dotychczas ubezpieczonych jak i 
nieubezpieczonych) przystępujących do ubezpieczenia w ciągu 
trzech miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
w wyniku niniejszego przetargu oraz w ciągu trzech miesięcy od 
daty zatrudnienia pracownika. 

 
2 

Klauzula funduszu 
prewencyjnego 

Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego 
dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego w kwocie 
20 000,00 PLN /słownie PLN: czterdzieści tysięcy złotych dla 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w 
Szczecinie w okresie od 01.07.2017 do 30.11.2017, przy 
założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane 
środki zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę a wszystkie 
czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem 
środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania 
wewnętrzne Wykonawcy oraz z uwzględnieniem obowiązków 
ustawowych spoczywających na Wykonawcy (Ubezpieczycielu) 
obowiązujących w dniu podpisania umowy prewencyjnej. 

 
  4 

Klauzula rozszerzająca Wykonawca obejmie swoją odpowiedzialnością również pobyt 2 
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odpowiedzialność Wykonawcy 
za pobyt ubezpieczonego w 
szpitalu celem leczenia 
wybranych schorzeń. 

w szpitalu spowodowany koniecznością przeprowadzenia 
badań diagnostycznych, leczeniem dyskopatii, zmian 
zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów, reumatoidalnego 
zapalenia stawów oraz chorób stawu kolanowego 

Klauzula wydłużenia okresu 
wypłaty świadczenia z tytułu 
pobytu w szpitalu. 

Wykonawca wydłuży maksymalny okres pobytu w szpitalu, za 
który wypłacane jest świadczenie do 180 dni w ciągu roku 
polisowego. 

 
2 

Klauzula rozszerzająca 
odpowiedzialność Wykonawcy 
za pobyt ubezpieczonego w 
szpitalu rehabilitacyjnym lub 
na oddziale rehabilitacyjnym. 

Wykonawca rozszerza swoją odpowiedzialność  do dwóch 
pobytów ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym lub na 
oddziale rehabilitacyjnym z całodobową opieką lekarską, 
związanego z rehabilitacją konieczną do usunięcia następstw 
nieszczęśliwego wypadku lub choroby, a który rozpoczął się nie 
później niż 6 miesięcy po zakończeniu pobytu ubezpieczonego 
w szpitalu związanego z tym samym nieszczęśliwym 
wypadkiem lub chorobą. 

3 

Klauzula rozszerzająca 
odpowiedzialność Wykonawcy 
za pobyt ubezpieczonego w 
szpitalu w związku z leczeniem 
depresji i nerwicy. 

Wykonawca rozszerza swoją odpowiedzialność  o pobyt w 
szpitalu w celu leczenia depresji – dopuszczalne ograniczenie 
odpowiedzialności do epizodów depresji ciężkiej zgodnie z 
klasyfikacją chorób psychicznych ICD 10 oraz o pobyt w szpitalu 
w celu leczenia nerwicy. 

 
 

Łącznie: 
Tylko depresja: 
Tylko nerwica: 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
2 
2 

Klauzula rozszerzająca 
odpowiedzialność Wykonawcy 
za pobyt ubezpieczonego w 
sanatorium. 

Wykonawca uzna swą odpowiedzialność i przyzna świadczenie 
w przypadku otrzymania przez ubezpieczonego skierowania na 
leczenie sanatoryjne potwierdzone przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Świadczenie przyznane będzie tylko jeden raz 
pomiędzy kolejnymi rocznicami polis. Niezależnie od liczby 
pobytów ubezpieczonego w sanatorium, jeżeli pobyty te były 
spowodowane tą samą przyczyną, Wykonawca wypłaci 
ubezpieczonemu tylko jedno świadczenie z tytułu pobytu 
Ubezpieczonego w sanatorium. Minimalna kwota świadczenia 
to 500,00 zł i dotyczy rozszerzenia w przypadku wszystkich 
trzech wariantów. 

 
4 

Klauzula rozszerzająca ochronę 
ubezpieczeniową o wypłatę 
świadczenia z tytułu urodzenia 
się dziecka z wadą wrodzoną. 

Wykonawca przyzna świadczenia z tytułu urodzenia się 
ubezpieczonemu dziecka w okresie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela, u którego stwierdzono wadę wrodzoną 
wymienioną w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Świadczenie 
wypłacane jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia z tytułu 
wystąpienia jednej wady wrodzonej pod warunkiem ujawnienia 
się jej nie później niż w trzecim roku życia dziecka. Kwota 
świadczenia w Wariancie 1 – 1 300 zł, w Wariancie 3 – 800 zł, w 
Wariancie 2  – brak wymogu stosowania klauzuli. 

 
3 

Klauzula dotycząca wypłaty 
świadczeń z tytułu ciężkiej 
choroby. 

Wykonawca zagwarantuje wypłatę świadczenia za wystąpienie 
każdej ciężkiej choroby u danego ubezpieczonego wymienionej 
w ramach zakresu obligatoryjnego, która wystąpi w trakcie 
trwania umowy ubezpieczenia bez względu na związek 
przyczynowo – skutkowy. Po wystąpieniu danej choroby 
odpowiedzialność towarzystwa wygasa w zakresie tej choroby. 

3 

Klauzula dotycząca urodzenia 
martwego dziecka przed 
upływem 22 tygodnia ciąży. 

Wykonawca uzna swoją odpowiedzialność za urodzenie 
martwego dziecka, w rozumieniu przepisów dotyczących 
porodów i urodzeń, przed upływem 22 tygodnia ciąży, jeżeli 
urodzenie zostało zarejestrowane. 

3 

Klauzula urodzenia dziecka z W przypadku urodzenia się dziecka ubezpieczonemu, którego 2 



Znak sprawy: ZP/220/41/17  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Strona 10 z 13 

 

Apgar w przedziale 
punktowym 0-6. 

stan został określony w przedziale 0-6 punktów w skali Apgar 
wykonawca zobowiązuje się do wypłaty jednorazowego 
świadczenia w wysokości 1 000 zł (niezależnie od wypłaty 
świadczenia z tytułu urodzenia dziecka).  
Nie dotyczy Wariantu 2. 

Klauzula rozszerzenia katalogu 
operacji chirurgicznych o 
zabieg cesarskiego cięcia. 

Wykonawca zobowiązuje się do rozszerzenia katalogu operacji 
chirurgicznych o zabieg cesarskiego cięcia i wypłaty 
świadczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu 
operacji chirurgicznych. 

3 

Klauzula rozszerzenia katalogu 
operacji chirurgicznych o 
zabieg związany z leczeniem 
niepłodności. 

Wykonawca zobowiązuje się do rozszerzenia katalogu operacji 
chirurgicznych o zabieg związany z leczeniem niepłodności i 
wypłaty świadczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia z 
tytułu operacji chirurgicznych. 

2 

Klauzula rozszerzenia zakresu 
ubezpieczenia o chorobę 
śmiertelną ubezpieczonego. 

Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia o chorobę 
śmiertelną ubezpieczonego. Choroba śmiertelna oznacza 
nieuleczalną chorobę ubezpieczonego nie rokującą przeżycia 
przez ubezpieczonego okresu dłuższego niż 12 miesięcy 
stwierdzoną przez co najmniej 3 lekarzy. Wysokość świadczenia 
wynosi 50% wysokości świadczenia z tytułu śmierci 
ubezpieczonego. W przypadku przeżycia przez ubezpieczonego 
okresu dłuższego niż 12 miesięcy ubezpieczyciel nie zażąda 
zwrotu wypłaconego świadczenia. Ubezpieczyciel pomniejszy 
świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego o wartość 
wcześniej wypłaconego świadczenia z tytułu choroby 
śmiertelnej.  

4 

Klauzula rozszerzenie katalogu 
operacji chirurgicznych o 
operacje, w których 
ubezpieczony był dawcą 
organów lub narządów. 

Wykonawca zobowiązuje się do rozszerzenia katalogu operacji 
chirurgicznych o operacje, w których ubezpieczony był dawcą 
organów lub narządów i wypłaty świadczenia w wysokości 10% 
sumy ubezpieczenia z tytułu operacji chirurgicznych. 

2 

 
Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

 
                 Po 

P = ------------- x 100 x 40% 
                 Pm 

 
P – wartość punktowa oferty  
Po – liczba punktów oferty ocenianej  
Pm – maksymalna punktacja możliwa do uzyskania 
 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 40. 
W przypadku gdy zmiana treści klauzul fakultatywnych będzie na niekorzyść w porównaniu do treści zawartej w 
SIWZ, klauzule nie będą podlegały ocenie i nie będą punktowane (0 punktów). 
 
15.1.3. Sposób przyznawania punktów w kryterium „Podwyższenie wysokości świadczeń”: 

 
Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Podwyższenie wysokości świadczeń” przyznając badanej 
ofercie punkty za podwyższoną wysokość świadczeń. 
Warunkiem uzyskania punktów w opisywanym kryterium jest podwyższenie wysokości świadczeń, które to 
podwyższenia nie może być niższe niż 2% liczone od minimalnej wysokości świadczeń. 
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 480. 
Punkty za podwyższenie wysokości świadczeń przyznawane będą w następujący sposób:  
 
- podwyższenie wysokości świadczenia w przedziale 0% - 1,99% - 0 punktów, 
- podwyższenie wysokości świadczenia w przedziale 2% - 6,99% - 1 punkt, 
- podwyższenie wysokości świadczenia w przedziale 7% - 11,99% - 2 punkty, 
- podwyższenie wysokości świadczenia w przedziale 12% - 16,99% - 3 punkty, 
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- podwyższenie wysokości świadczenia w przedziale 17% - 20% - 4 punkty, 
- podwyższenie wysokości świadczenia powyżej 20% - 5 punktów, 
 
Zakres ubezpieczenia i minimalne wysokości świadczeń wskazane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. 
 

Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: 
 

                 So 
P = ------------- x 100 x 40% 

                 Sm 
 
P – wartość punktowa oferty  
So – suma punktów oferty ocenianej  
Sm – maksymalna punktacja możliwa do uzyskania 

 

15.1.4. Ocena ofert opierać się będzie na informacjach podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.  
15.1.5. Punkty w poszczególnych kryteriach będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
15.1.6. Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria. 
15.1.7. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, nie 

będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 
15.1.8. 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. W sytuacji jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składający 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. 
16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa pkt. 16.2, na stronie internetowej www.spsk2-szczecin.pl i miejscu publicznie dostępnym w 
siedzibie Zamawiającego. 

16.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego  
 

18.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie w stosunku do 
wybranej oferty w następujących przypadkach i we wskazanym zakresie: 



Znak sprawy: ZP/220/41/17  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Strona 12 z 13 

 

18.1.1. zmiana obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków 
umowy, 

18.1.2. zmianę w okresie realizacji umowy: stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia – udowodnienie, że wyżej wymienione zmiany mają wpływ na koszty wykonania 
zamówienia spoczywa na ubezpieczycielu, 

18.1.3. do ubezpieczenia przystąpi mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie pierwszych trzech 
miesięcy od daty podpisania umowy – w takiej sytuacji każda ze stron może żądać skrócenia czasu 
trwania umowy na zasadzie porozumienia stron. 

18.1.4. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, 
przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub 
siedziby, 

18.1.5. zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie,  
18.1.6. zmiany korzystne dla Zamawiającego/Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w tym zmniejszenie stawek/ 

składek, 
18.2. Zmiany w zawartej umowie, poza przypadkami wskazanymi w punkcie 18 mogą być dokonywane w 

trybie i na zasadach przewidzianych w art. 144 ust.1 pkt.2)-6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
18.3. Zmiany istotnych postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

19. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ 
 

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

19.2. 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.  

19.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu, o którym mowa w pkt. 19.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

19.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt. 19.3. 

19.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami odnośnie warunków SIWZ zamieszczane będą niezwłocznie na stronie 
internetowej www.spsk2-szczecin.pl, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 
 

20.1. Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
określonych w ustawie PZP zasad udzielania zamówień przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziele VI ustawy PZP. 

20.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

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

21.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

21.3. 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.  

 

22. Postanowienia wspólne. 

Postanowienia SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 3 do SIWZ) mają 

pierwszeństwo nad postanowieniami ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia danego 
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Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych 

dokumentach.  

Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 1 

do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 4 

do SIWZ. 

 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: 
Załącznik nr 1    – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2    – Struktura zatrudnienia  
Załącznik nr 3    – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 4    – Wzór umowy 
Załącznik nr 5    – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 6    – Oświadczenie - art. 24 ust. 11 PZP 
Załącznik nr 7    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 
SIWZ sprawdzono pod względem formalno prawnym. 
 
 
 
…………………………………… 
       (data podpis)       

                                                                                                           Z A T W I E R D Z A M: 

 
 
 
 
 

             ………………………………………………...… 
      (data i podpis Kierownika Zamawiającego) 


