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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kilińskiego nr 152
Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-322

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 426768691

Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl

Faks: +48 426768693

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.lodz.po.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
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Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
„Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci
pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych”
nr sprawy VII Zp 2300/8/14
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: 6
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Kod NUTS: PL11
Kod NUTS: PL113
Kod NUTS: PL114
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
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Zakres: między : _____ : i : _____ :

Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników,
współmałżonków/partnerów i pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku
Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych;
jednostki podległe:
1) Prokuratura Rejonowa w Brzezinach
2) Prokuratura Rejonowa w Kutnie
3) Prokuratura Rejonowa w Łęczycy
4) Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
5) Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty w Łodzi
6) Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna w Łodzi
7) Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie w Łodzi
8) Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście w Łodzi
9) Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew w Łodzi
10) Prokuratura Rejonowa w Pabianicach
11) Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej
12) Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach
13) Prokuratura Rejonowa w Zgierzu

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
66000000
66511000
66512100
66512200
66512210

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak
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II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie pracowników,
współmałżonków/partnerów i pełnoletnich dzieci oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej
w Łodzi i jednostek podległych, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za
ubezpieczenie.
Potencjalna ilość osób do ubezpieczenia wynosi 541 (wariant I- 50 osób, wariant II- 205 osób, wariant III – 271,
wariant IV- 15) w tym:
- 440 osób i jest to liczba potencjalnie ubezpieczonych pracowników (w tym 425 osób obecnie ubezpieczonych
oraz 15 osób potencjalnie ubezpieczonych w wariancie IV, który obecnie nie funkcjonuje)
Przewidywana liczba współmałżonków/ partnerów i dorosłych dzieci do ubezpieczenia:
– 84 osoby i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.
Przewidywana liczba prokuratorów w stanie spoczynku do ubezpieczenia:
– 17 osób i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.
Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego
ubezpieczenia na życie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział I, dział II SIWZ pt. „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, stanowiący jej integralną część.
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 1455236.64 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : 36 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wymagania dotyczące wadium:
1. Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości:
25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100);
przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy są
zawsze poręczeniami pieniężnymi,
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z póżn. zm.),
3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi Nr rachunku: 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z podaniem w tytule wpłaty
numeru sprawy – VII Zp 2300/8/14.
4. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty
wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu wykonawca musi zadbać o to, aby wpłacana kwota była
zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z Pzp,
w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. oraz być ważne przez okres
związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów
ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument
poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie
Zamawiającego w dowolnym czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym wypadku musi być
dołączony do oferty.
6. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje:
„Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych),
do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej
– Wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na
„............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez
Prokuraturę Okręgową w Łodzi.
Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Zamawiającego- Prokuratury
Okręgowej w Łodzi ul. Kilińskiego 152 kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną):
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak
wyżej).
4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nie leżących po jego stronie.
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Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia..................
Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi ul. Kilińskiego 152 kwoty do
wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez
Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku
z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.”
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez
Wykonawcę.
10. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
lub w innych przypadkach unormowanych w art. 46 ust. 1 i 2 Pzp.
11. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku
jego zwolnienia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie składka miesięczna od osoby w czterech wariantach będzie
obowiązywać przez cały okres trwania umowy.
2. Składka na ubezpieczenie płatna będzie przez okres realizacji zamówienia w stosunku miesięcznym.
3. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem,
że na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków.
4. Wysokość opłaconej składki będzie w każdym miesiącu iloczynem zaoferowanej składki za ubezpieczenie
jednej osoby oraz liczby osób.
5. Pierwsza i kolejna składka płatna jest z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który
udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.
6. Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub części w terminie przewidzianym w pkt 4 nie
powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do
opłacenia zaległości, wskazując co najmniej 14- dniowy dodatkowy termin opłacenia zaległości.
7. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy Pracownicy przystąpią do ubezpieczenia. Umowa może zostać
rozwiązana jeżeli liczba osób przystępujących do ubezpieczenia łącznie w czterech wariantach nie przekroczy
70% osób potencjalnie ubezpieczonych czyli 379 osób.
8. Funkcjonować może dowolna liczba wariantów spośród przedstawionych czterech wariantów ubezpieczenia.
Minimalna liczba osób ubezpieczonych w danym wariancie ubezpieczenia wynosi 15 osób.
9. Zmiana liczby ubezpieczonych nie będzie miała wpływu na składkę miesięczną za jednego ubezpieczonego,
na warunki i zakres ubezpieczenia wynikające z umowy ubezpieczenia.
10. Płatnikiem jest osoba, która pozostaje z Zamawiającym w stosunku prawnym zgodnie z zapisami pkt 11
opisu przedmiotu zamówienia i jest objęta ochroną z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie
w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą. Składka za ubezpieczenie współmałżonków/
partnerów i pełnoletnie dzieci pracownika będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie
warunku o którym mowa w punkcie 1. 4) a polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp winien przedłożyć informację o zdolności kredytowej lub posiadanych
środkach dotyczącą tych podmiotów.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

tak

nie

A. Warunki szczególne, między innymi:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników,
współmałżonków, pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury
Okręgowej w Łodzi zgodnie z zakresem ubezpieczenia podanym w SIWZ w okresie 36 miesięcy w czterech
wariantach. Podział osób zatrudnionych i obecnie ubezpieczonych ze względu na wiek i płeć zawiera Załącznik
nr 8 do SIWZ.
Ubezpieczenie obejmować będzie pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz za granicą, a dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej usługę grupowego
ubezpieczenia na życie pracowników Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek podległych oraz ich
współmałżonków/ parterów i pełnoletnich dzieci a także prokuratorów w stanie spoczynku oraz ich
współmałżonków/ parterów oraz ich pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia
i uiszczania składki za ubezpieczenie. Zakres ubezpieczenia, jego warunki i stawki zawarte są w Specyfikacji
Istotnych Warunków Ubezpieczenia (SIWZ), w ofercie cenowej złożonej przez Wykonawcę oraz w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia.Realizacja niniejszej umowy przebiegać będzie zgodnie z przepisami wynikającymi
z ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 950 ze zm.), oraz
innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie jak i zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy. W ramach niniejszej umowy Strony zobowiązują się dołożyć wszelkiej staranności niezbędnej przy jej
wykonywaniu. Ubezpieczający wskazuje do wykonywania czynności związanych z obsługą i wykonywaniem
niniejszej umowy brokera ubezpieczeniowego GESTUM BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.Likwidacja
szkód będzie przebiegała zgodnie z ustalonymi procedurami likwidacji szkód.Nadzór nad likwidacją szkód i
sprawozdawczość w tym zakresie należy do Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do likwidacji szkody zgłoszonej poprzez przesłanie formularza
likwidacji szkód w formie elektronicznej, faxem lub pocztą pod adres wskazany przez Wykonawcę lub osobiste
dostarczenie kompletnej dokumentacji przez osobę wymienioną w § 6 ust.7 niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiązuje się do likwidacji szkód i wypłaty świadczeń niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji,
nie później jednak niż w terminie określonym ustawowo.
W razie konieczności Zamawiający wymaga zapewnienia badania lekarskiego o stopniu uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego, na terenie miast w których siedziby mają jednostki organizacyjne Zamawiającego, miejsca
pracy ubezpieczonego albo w miejscu zamieszkania ubezpieczonego. W innym przypadku Wykonawca
zapewnia możliwość wypłaty stosownego świadczenia na podstawie przekazanej dokumentacji lekarskiej.
Wykonawca zapewni ubezpieczonemu możliwość złożenia wszelkiej dokumentacji i zgłoszenie roszczenia w
punkcie obsługi Klienta na terenie miast, w których siedzibę mają jednostki organizacyjne Zamawiającego,
miejsca pracy ubezpieczonego albo w miejscu zamieszkania ubezpieczonego. lub umożliwi powyższe w
formie elektronicznej, faksowej lub pocztą. Podstawą do wypłaty odszkodowania – świadczenia będzie jeden z
następujących dokumentów:
– akt urodzenia;
– akt zgonu;
– wypis ze szpitala;
– orzeczenie lekarskie o stopniu uszczerbku na zdrowiu;
– oryginał faktury kosztów związanych z roszczeniem ubezpieczeniowym;
– lub inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające roszczenie.
Wypłaty należnych świadczeń wypłacane będą w formie przelewu na wskazane przez ubezpieczonego konto
bankowe bądź w formie gotówki w kasie Wykonawcy-ubezpieczyciela.
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2. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia posiadają osoby (pracownicy, ich współmałżonkowie/ partnerzy, ich
dorosłe dzieci oraz prokuratorzy w stanie spoczynku a także ich współmałżonkowie/ partnerzy oraz ich dorosłe
dzieci), które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 75 roku życia.
Wyjątek stanowią prokuratorzy w stanie spoczynku oraz przechodzący w stan spoczynku w trakcie trwania
umowy, którzy bez względu na wiek mogą przystąpić do ubezpieczenia pod warunkiem, że byli dotychczas
ubezpieczeni w grupowym ubezpieczeniu, a składka za ubezpieczenie była potrącana przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń w OWU Wykonawcy, które przewidują brak ochrony z tytułu
poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku (np. 60, 65 lat)– np. śmierć w
następstwie krwotoku śródmózgowego lub zawału serca, trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, pobytu w szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania/
ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej, itd.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników
będących osobą fizyczną pozostającą w stosunku prawnym z Zamawiającym, w szczególności w stosunku
zatrudnienia bądź członkostwa, lub innym stosunkiem prawnym na podstawie innych umów cywilno- prawnych,
która przystąpi do grupowego ubezpieczenia na życie na podstawie deklaracji przystąpienia i za zgodą
Zamawiającego a także ich współmałżonków/ partnerów i pełnoletnich dzieci oraz prokuratorów w stanie
spoczynku.
5. Ubezpieczony ma prawo wyboru wariantu ubezpieczenia, niezależnie od wariantu wybranego przez
ubezpieczonego pracownika (np. pracownik ubezpieczony w wariancie I, zgłasza do ubezpieczenia małżonka/
partnera w wariancie II).
6. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie zrezygnować z ubezpieczenia, poprzez złożenie Wykonawcy
pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Koniec ochrony ubezpieczeniowej następuje z upływem ostatniego dnia
miesiąca, za jaki przekazano składkę.
7. Wykonawca nie będzie stosował w stosunku do ubezpieczonych żadnych badań medycznych ani ankiet
medycznych (dotyczy to również Pracowników/współubezpieczonych, prokuratorów w stanie spoczynku
przystępujących do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia).
8. Wykonawca uzna, że SIWZ jest wystarczającym wnioskiem do zawarcia umowy ubezpieczenia a podane w
nim dane są dostateczne do prawidłowego wyliczenia składki za ubezpieczenie.
9. Wykonawca nie może uzależnić zawarcia umowy od dodatkowych informacji nie zawartych w SIWZ.
Wszelkie dodatkowe postanowienia OWU w tym zakresie nie mają zastosowania.
10. Złożenie deklaracji przez ubezpieczonego do Zamawiającego jest jednoznaczne z objęciem go ochroną
ubezpieczeniową w pełnym zakresie (zgodnie z ofertą i wymogami SIWZ) przez Wykonawcę. Zamawiający
przekazuje Wykonawcy, listę osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami tych osób, listę osób
występujących z ubezpieczenia, w terminie na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca którego dotyczą.
11. Wykonawca zapewni, że nie będzie stosował żadnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej z tytułu karencji
dla osób składających deklarację przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia objętego niniejszym
zamówieniem publicznym przez okres 3 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Zapis dotyczy również nowo
zatrudnianych Pracowników Zamawiającego w okresie 3 miesięcy od daty ich zatrudnienia. Brak karencji
dotyczy zarówno świadczeń ubezpieczeniowych, którymi Ubezpieczeni Pracownicy Zamawiającego byli
objęcie w obecnym ubezpieczeniu grupowym jak i świadczeń nowych, które dotychczas nie funkcjonowały.
Zamawiający wymaga braku karencji dla osób obecnie ubezpieczonych oraz nowo zgłoszonych jeżeli
przystąpiły one do ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa przed upływem 3 miesięcy liczonych
od daty:
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia,
zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku małżonka/partnera pracownika),
ukończenia 18-go roku życia (dotyczy dziecka pracownika),
nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczanego z ubezpieczonym powstał po
rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej.
powrotu z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego/rodzicielskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego przez
pracownika, współmałżonka/partnera, pełnoletnie dziecko.
W przypadku przekroczenia okresu 3 miesięcy, karencje obowiązują zgodnie z OWU Wykonawcy.
12. Zamawiający nie dopuszcza pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej
o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej.
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13. Zamawiający nie dopuszcza pomniejszenia wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych w
przypadku, gdy operacja była wykonana metodą endoskopową.
14. Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia będą wypłacone, bez
stosowania żadnych ograniczeń, już od 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia osoby
ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
15. Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia pracowników, którzy w dacie zawarcia umowy przebywali na
zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim lub urlopie bezpłatnym o ile osoby te były objęte ubezpieczeniem
w ramach poprzedniego ubezpieczenia funkcjonującego u Zamawiającego. Jeżeli osoby te nie były objęte
ubezpieczeniem w ramach poprzednio funkcjonującego ubezpieczenia maja prawo przystąpić do umowy
zawartej z zamawiającym bez karencji pod warunkiem, że przystąpią do ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od
momentu powrotu do pracy u Zamawiającego. Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia również Prokuratorów
w stanie spoczynku, którzy byli objęci ubezpieczeniem u poprzedniego ubezpieczyciela i złożyli deklarację
przystąpienia do ubezpieczenia oraz opłacili składkę, a którym zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania
uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin (Dz.
U. z 1997 nr 130 poz. 869) , uposażenie wypłaca Zamawiający.
16. Wykonawca gwarantuje Ubezpieczonym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po
ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym.
Minimalny zakres pakietu Indywidualnej Kontynuacji powinien obejmować ryzyka:
a. zgon ubezpieczonego- 100% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia,
b. zgon ubezpieczonego w NW
c. trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW- 1% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia za 1% orzeczonego
uszczerbku,
d. zgon współmałżonka
e. zgon dziecka
f. zgon rodziców/ teściów ubezpieczonego
g. urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
h. urodzenie martwego dziecka ubezpieczonemu
i. osierocenie dziecka.
Składka miesięczna za jednego ubezpieczonego za indywidualną kontynuację nie większa niż 7,00 zł od
1 000,00 zł sumy ubezpieczenia zadeklarowanej przez ubezpieczonego.
Umowa kontynuowana musi być umową dożywotnią. Warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, w
tym zakres ubezpieczenia i wysokość składki od 1000 zł sumy ubezpieczenia, zostaną określone w momencie
złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego i będą obowiązywały bez
zmian dożywotnio.
17. Każdy z ubezpieczonych, po odejściu z pracy, przejściu na emeryturę lub przejściu w stan spoczynku, ma
prawo w terminie do 3 miesięcy od ustania stosunku pracy, skorzystać z indywidualnej formy ubezpieczenia tzw.
indywidualnej kontynuacji, bez stosowania jakichkolwiek wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, karencji a także
stosowania badań czy ankiet medycznych. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia przysługuje
Ubezpieczonemu posiadającemu minimum sześciomiesięczny staż w ubezpieczeniu oraz po złożeniu
deklaracji przystąpienia i opłaceniu składki. Do okresu stażu, uprawniającego do skorzystania z indywidualnej
kontynuacji, wlicza się okres obejmowania ochroną w ramach aktualnie obowiązujących u Zamawiającego
umów ubezpieczenia.
18. System likwidacji świadczeń powinien przewidywać możliwość:
a. zgłaszania świadczeń telefonicznie,
b. zgłaszania świadczeń przez Internet,
c. zgłaszania świadczeń pocztą,
d. zgłaszania świadczeń w jednostkach Wykonawcy rozlokowanych na terenie Polski.
Likwidacja szkód nastąpi w okrasie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Wykonawca
wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym
odpowiedzialnością Wykonawcy. W przypadku, gdy w powyższym terminie, wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości
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zobowiązania okazało się niemożliwe, Wykonawca wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od dnia w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe
19. Wypłata świadczenia nastąpi w kasie wskazanej przez Wykonawcę lub przelewem na konto bankowe
Ubezpieczonego a jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego, przekazem pocztowym na adres podany
przez ubezpieczonego.
20. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami OWU i umowy ubezpieczenia, pierwszeństwo mają zapisy
korzystniejsze dla Ubezpieczonego.
Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ zawierają charakterystykę ubezpieczenia, którą Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić. Zamawiający informuje, że szerszy zakres nie znajduje odzwierciedlenia w ocenie ofert.
21. Znaczenie definicji i innych pojęć wskazanych w SIWZ powinno być adekwatne lub korzystniejsze do pojęć
identycznych lub bliskoznacznych stosowanych przez Wykonawcę w jego Ogólnych Warunkach dotyczących
ryzyk opisanych w SIWZ.
22. W zakresie nieuregulowanym zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały zapisy zawarte w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia podstawowego lub dodatkowego z tym, że nie będą one ograniczać lub wyłączać
zapisów w SIWZ.
23. Wybrany wykonawca na własny koszt zorganizuje realizację wszelkich procedur niezbędnych do zawarcia i
obsługi ubezpieczenia.
24. Elektroniczny system obsługi ubezpieczenia:
Wykonawca zapewni dostępne za pośrednictwem Internetu środowisko informatyczne do obsługi ubezpieczenia
umożliwiające:
a. generowanie wniosku o wypłatę świadczeń umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie,
b. generowanie wniosku o przejście na indywidualną kontynuację umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie,
c. ewidencjonowanie osób przystępujących do ubezpieczenia,
d. ewidencjonowanie osób występujących z ubezpieczenia,
e. ewidencjonowanie zmian danych osobowych osób objętych ubezpieczeniem,
f. generowanie indywidualnych potwierdzeń uczestnictwa w ubezpieczeniu,
g. możliwość zgłoszenia ubezpieczonego zdarzenia za pośrednictwem systemu,
h. rozliczanie miesięcznych składek.

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w niżej wskazanym zakresie oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2);
5.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do
wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1. Pzp poprzez złożenie niżej
wymienionych dokumentów:
5.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3),
5.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków
5.2.3. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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5.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.2.5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.2.6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5.2.7. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10) i 11)
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.2.8. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa u art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp lub
informacje o tym, ż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ)
5.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
5.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 5.2 , przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert ),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu– (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie– (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert) ,
d) zaświadczenie o właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8), 10) i 11) Pzp
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów o których mowa w punktach a)-d), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.3.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8), 10) i 11) Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5)-8), 10) i 11) Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób.
5.4. Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów
zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym na dzień składania ofert.
5.5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5.6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
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żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 231).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
1.Wykonawca musi posiadać środki finansowe
informację banku lub spółdzielczej kasy
lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
500 000,00 PLN (pięćset tysięcy),
posiadanych środków finansowych lub zdolność
2. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na
działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN, kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (sto tysięcy).
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000.00 PLN
(sto tysięcy).
Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunku o
którym mowa w punkcie 1. 4) a polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b Pzp winien przedłożyć
informację o zdolności kredytowej lub posiadanych
środkach dotyczącą tych podmiotów.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się
doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
3 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj.
polegających na realizacji minimum 3 umów na
ubezpieczenie grupowe dla minimum 500 osób każda.
5.1.2.2. Dowodami na to, że usługi wykazane w
załączniku nr 4 do SIWZ zostały wykonane lub są
wykonywane w sposób należyty są:
Poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych
przyczyn, o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać wyżej wymienionych
poświadczeń,
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5.1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć:
5.1.2.1. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich
wartość, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane o treści 5.1.2.2.
Dowodami na to, że usługi wykazane w załączniku nr
4 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane w
sposób należyty są:
Poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych
przyczyn, o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać wyżej wymienionych
poświadczeń,
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego usługi zostały wskazane w wykazie,
o którym mowa w rozdziale 5 pkt 5.1.2 zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów. 5.1.3. W celu potwierdzenia
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spełnienia warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia Wykonawca winien
złożyć oświadczenie w tym zakresie. odpowiadającej
Załącznikowi nr 4.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. Cena
20
6. _____
_____
2. Wzrost wysokości świadczeń
78
7. _____
_____
3. Świadczenia fakultatywne
2
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
VIIZp 2300/8/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 03/07/2014 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 03/07/2014
(dd/mm/rrrr) Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: 90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152,
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Adres do korespondencji oraz numer sprawy są zamieszczone na stronie tytułowej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne
zapytania lub informacje o wniesieniu odwołania, były kierowane wyłącznie na ten adres i były opatrzone
numerem sprawy. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej
komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego
2. Wykonawca może wskazać w trybie zapytania (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) postanowienia w proponowanej
umowie a także we wszystkich dokumentach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do których
ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń nie będzie można zmienić
postanowień umowy po terminie składania ofert.
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego
postępowania są:
Przemysław Pospiszył tel. + 4842 676-86-91
Anna Zawadzka, tel. + 48 42676-86-92
Katarzyna Żuber, tel.+ 48 22845-58-82
4. Formą kontaktów poza pisemną jest faksowa. fax + 4842 676-86-93

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołwacza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 2245878001
E-mail:

Faks: +48 2245878000

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
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E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Pzp.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołwacza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 2245878001
E-mail:

Faks: +48 2245878000

Adres internetowy: (URL) http://www:uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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