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Działaj�c w imieniu i na rzecz Dolno�l�skiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. oraz RKB sp. z .o.o. ogłasza 

przetarg na ni�ej opisane zamówienie publiczne: 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ�CEGO 

Dolno�l�skie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

 z siedzib� przy Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław. 

NIP 899-22-28-100, REGON 000290096 

PKD: 8610Z 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Post�powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 

ustawy Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwan�  
w dalszej cz��ci „ustaw�”. 

2.  Post�powanie o warto�ci poni�ej kwot okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. Do czynno�ci podejmowanych przez Zamawiaj�cego i Wykonawców stosuje si� przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), je�eli 

przepisy ustawy nie stanowi� inaczej. 

4. Zamawiaj�cy nie przewiduje spotkania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy. 

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy została 

podzielona na cz��� zawieraj�c� informacje jawne i cz��� zawieraj�c� informacje poufne. 

Tre�� SIWZ nie obj�ta poufno�ci� jest dost�pna na stronie internetowej, natomiast cz���
SIWZ obj�ta poufno�ci� zostanie udost�pniona wykonawcy po zło�eniu przez  niego wniosku 

o ich udost�pnienie na adres mailowy centrala@suprabrokers.pl. W tre�ci wniosku 

wykonawca zobowi�zany jest wskaza� swoje dane identyfikacyjne oraz nr post�powania (nr 

SIWZ), którego wniosek dotyczy.  Wykonawca zobowi�zany jest do zachowania w tajemnicy 

tre�ci udost�pnionych mu informacji i dokumentów.  

Powy�sz� klauzul� poufno�ci obj�te s�: szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem 

przedmiotu zamówienia informacje do oceny ryzyka, rejestr maj�tku. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało podzielone na nast�puj�ce cz��ci (pakiety). Zamawiaj�cy dopuszcza 

mo�liwo�� zło�enia oferty na dowoln� liczb� pakietów. 

Przedmiotem post�powania jest:
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PAKIET I 

1. Obowi�zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno�ci podmiotu wykonuj�cego działalno��
lecznicz�

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalno�ci medycznej  

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalno�ci i posiadanego mienia 

PAKIET II 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

2. Ubezpieczenie sprz�tu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zał�cznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 

Kod CPV: 66.51.00.00-8 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dla zada� Pakietu I, II 

1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmowa� okres od 08.07.2018 r. do 

07.07.2019 r., tj. 12 miesi�cy. 

2. Termin i miejsce podpisania umowy zostan� okre�lone w „informacji o sposobie zawarcia 

umowy” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawcy: 

1) spełniaj�cy warunki okre�lone w art. 22 ust.1b pkt. 1 w zakresie posiadania kompetencji 

lub uprawnie� do prowadzenia okre�lonej działalno�ci zawodowej czyli posiadaj�cy 

zezwolenie na wykonywanie działalno�ci ubezpieczeniowej w dziale II, o którym  mowa w 

Ustawie z dnia 11 wrze�nia 2015 r. o działalno�ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.), a w przypadku gdy rozpocz�li oni działalno��
przed wej�ciem w �ycie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalno�ci ubezpieczeniowej (Dz. 

U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) za�wiadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na 

wykonywanie działalno�ci ubezpieczeniowej. 

Zamawiaj�cy nie precyzuje wymaga� w odniesieniu do warunków okre�lonych w art. 22 ust. 

1b pkt. 2 i 3 ustawy. 
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2) wobec których nie zachodz� przesłanki skutkuj�ce wykluczeniem z post�powania 

okre�lone w: 

a)  art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy; 

b)  art. 24 ust.5 pkt 2 ustawy 

Z post�powania wykluczeni zostan� Wykonawcy, wobec których na podstawie posiadanych  

�rodków dowodowych Zamawiaj�cy wykazał, �e w wyniku ra��cego niedbalstwa 

nienale�ycie wykonywali umow�. Przez ra��ce niedbalstwo wykonawcy w szczególno�ci 

rozumie si�: 
1) nieuzasadnione przekroczenie wskazanych w tre�ci SIWZ, OWU oraz przepisami prawa 

terminów likwidacji szkód,  

2) niezastosowanie si� do obowi�zuj�cej w SIWZ klauzuli obiegu dokumentów 

Zamawiaj�cy pisemnie poinformuje Wykonawc� o wykluczeniu  podaj�c jego uzasadnienie 

faktyczne i prawne zawieraj�ce wskazanie dowodów, na których podstawie podj�ł decyzj�. 

2. �rodki naprawcze (self- cleaning) 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 oraz art. 

24 ust. 5 pkt 2 ustawy mo�e na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawi� dowody na to, �e 

podj�te przez niego �rodki s� wystarczaj�ce do wykazania jego rzetelno�ci, w szczególno�ci 

udowodni� naprawienie szkody wyrz�dzonej przest�pstwem lub przest�pstwem skarbowym, 

zado��uczynienie pieni��ne za doznan� krzywd� lub naprawienie szkody, wyczerpuj�ce 

wyja�nienie stanu faktycznego oraz współprac� z organami �cigania oraz podj�cie 

konkretnych �rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s� odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przest�pstwom lub przest�pstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

post�powaniu Wykonawcy.  

Zastosowanie �rodków naprawczych nie b�dzie miało miejsca w stosunku do Wykonawców 

b�d�cego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego orzeczono prawomocnym 

wyrokiem s�du zakaz ubiegania si� o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłyn�ł 
jeszcze okre�lony w tym wyroku okres obowi�zywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je�eli Zamawiaj�cy, uwzgl�dniaj�c wag�  
i szczególne okoliczno�ci czynu Wykonawcy uzna za wystarczaj�ce przedstawione przez 

niego dowody. W przypadku nieuwzgl�dnienia przedstawionych dowodów Zamawiaj�cy 

mo�e wykluczy� Wykonawc�. 

VI. WYKAZ O�WIADCZE� LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ�CYCH  
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post�powaniu Wykonawcy 
składaj� o�wiadczenie, 	e: 

1) spełniaj� warunki okre�lone w art. 22 ust.1b pkt. 1 tj. w zakresie posiadania kompetencji 

lub uprawnienia do prowadzenia okre�lonej działalno�ci zawodowej czyli posiadaj�
zezwolenie na wykonywanie działalno�ci ubezpieczeniowej w dziale II, o którym  mowa w 
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Ustawie z dnia 11 wrze�nia 2015 r. o działalno�ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.  ), a w przypadku gdy rozpocz�li oni działalno��
przed wej�ciem w �ycie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalno�ci ubezpieczeniowej (Dz. 

U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) za�wiadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na 

wykonywanie działalno�ci ubezpieczeniowej. 

2) nie zachodz� wobec nich przesłanki okre�lone w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i art. 24 ust.5 pkt. 

2 ustawy skutkuj�ce wykluczeniem z post�powania. 

2. Wykonawcy wyst�puj�cy wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy 

1) Wykonawcy wyst�puj�cy wspólnie (np. konsorcjum), maj� obowi�zek ustanowi�
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post�powaniu albo reprezentowania ich 

w niniejszym post�powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, �e 

pełnomocnictwo takie wynika z doł�czonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.

Uwaga: pełnomocnictwo musi by� udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodz�cych 

w skład konsorcjum oraz powinno mie� okre�lony zakres. 

2) Ka�dy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegaj� si� o zamówienie zobowi�zany jest 

zło�y�  o�wiadczenie potwierdzaj�ce, �e spełnia warunki udziału w post�powaniu. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b�d� wył�cznie z pełnomocnikiem. 

4) Zamawiaj�cy ��da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

reguluj�cej współprac� Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie. 

5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponosz� solidarnie odpowiedzialno�� prawn� za 

realizacj� zamówienia. Problematyk� zobowi�za� solidarnych w zakresie nie uregulowanym 

przez umow� konsorcjum reguluj� przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawcy działaj�cy w formie towarzystwa ubezpiecze� wzajemnych 

Je�eli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpiecze� wzajemnych, w przypadku 

udzielenia mu zamówienia, umowa nie b�dzie zawarta na zasadzie wzajemno�ci a 

Zamawiaj�cy nie b�dzie zobowi�zany zosta� jego członkiem.  

VII. ZATRUDNIENIE OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY 

1. Zamawiaj�cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac� przez wykonawc� lub 

podwykonawc� osób wykonuj�cych czynno�ci w trakcie realizacji zamówienia polegaj�ce 

na zaksi�gowaniu wpływu składki ubezpieczeniowej za okres wynikaj�cy z umowy oraz 

wypłacie odszkodowania za szkod� Zamawiaj�cemu.  

2. Zamawiaj�cy ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymaga�
okre�lonych w pkt. 1. Na ��danie Zamawiaj�cego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiaj�cego nie krótszym ni� 5dni roboczych, Wykonawca zobowi�zuje si� przedło�y�
do wgl�du o�wiadczenie potwierdzaj�ce, �e pracownicy, o których mowa w ust. 1 s�
zatrudnieni na umow� o prac�.  
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3. Nieprzedło�enie  przez Wykonawc� dokumentów, o których mowa  w pkt. 2 traktowane 

b�dzie jako niewypełnienie obowi�zku okre�lonego w SIWZ i art. 29 ust. 3a ustawy.  

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofert� składaj� si� nast�puj�ce dokumenty, które składa Wykonawca: 

1) Formularz oferty (na jeden lub dowoln� liczb� pakietów) – Zał�cznik Nr 2 i/lub Zał�cznik 

Nr 3 do SIWZ 

2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpiecze�
obowi�zkowych) 

3) O�wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w post�powaniu 

4) Pełnomocnictwo dla osób podpisuj�cych ofert� w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

2.Ofert� nale�y zło�y� (przesła�) w sposób gwarantuj�cy jej nienaruszalno��  
w nieprzejrzystej i zamkni�tej kopercie, w sposób gwarantuj�cy zachowanie poufno�ci jej 

tre�ci. Dokumenty stanowi�ce cz��� oferty składane s�  w oryginałach lub kopiach  

po�wiadczonych za zgodno�� z oryginałem  przez Wykonawc� lub upowa�nionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia. 

3.Upowa�nienie do podpisywania oferty powinno by� doł�czone do niej, o ile nie wynika to z 

innych dokumentów zał�czonych przez Wykonawc�. 
4.Oferta powinna by� zło�ona w formie pisemnej w j�zyku polskim i mie� dat� sporz�dzenia. 

Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym  musz� by� składane wraz z ich tłumaczeniem na 

j�zyk polski, po�wiadczonym za zgodno�� z tekstem oryginalnym przez Wykonawc� lub 

upowa�nionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5.Oferta musi by� podpisana przez Wykonawc� lub upowa�nionych przedstawicieli 

Wykonawcy: 

1) po�wiadczenie za zgodno�� z oryginałem powinno by� sporz�dzone  

w sposób umo�liwiaj�cy identyfikacj� podpisu (np. wraz z imienn� piecz�tk� osoby 

po�wiadczaj�cej kopie dokumentu za zgodno�� z oryginałem), 

2)  przypadku podpisywania oferty lub po�wiadczenia za zgodno��  
z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie 

rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nale�y do oferty doł�czy� stosowne 

pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno by� przedstawione w formie oryginału  lub kopii po�wiadczonej za 

zgodno�� z oryginałem przez notariusza. 

6.Wszelkie poprawki lub zmiany w tre�ci oferty powinny by� naniesione czytelnie i opatrzone 

w miejscu ich naniesienia podpisem Wykonawcy lub upowa�nionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

7.Koperta (opakowanie) powinna zawiera� nazw� i dokładny adres składaj�cego – 

Wykonawcy. 
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8.Ka�dy Wykonawca mo�e przedło�y� tylko jedn� ofert� podpisan� przez Wykonawc� lub 

upowa�nionego przedstawiciela Wykonawcy.  

9.Koperta (opakowanie) powinna zawiera� oznakowanie: 

Przetarg – ubezpieczenie dla {nazwa zamawiaj�cego} 

Przetarg SIWZ nr {nr SIWZ} 
Nie otwiera
 przed {dzie� składania ofert} r. godz. {godzina otwarcia ofert} 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty nale�y składa� do dnia 29.05.2018 r., do godz. 13:00 na adres: 

Supra Brokers S.A. 
54-118 Wrocław, ul. Aleja �l�ska 1 Budynek S 1-2 pi�tro III 

2.Otwarcie odb�dzie si� w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. 

3.Wykonawca, który zło�ył ofert� mo�e j� zmieni� lub wycofa� przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawc� przed upływem terminu do 

składania ofert s� skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny by� oznakowane na kopercie „ 

Zmiana” lub „Wycofanie”. 

5.Oferty zło�one po terminie b�d� niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 

6.Składaj�cy ofert� jest ni� zwi�zany przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi�zania ofert�
rozpoczyna si� z upływem terminu składania ofert. 

7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiaj�cy zamie�ci na stronie internetowej informacje 

dotycz�ce: 

a) kwoty, jak� zamierza przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy zło�yli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno�ci zawartych 

w ofertach. 

8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiaj�cego na swojej stronie internetowej 

powy�szych informacji, Wykonawcy zobowi�zani s� przekaza� Zamawiaj�cemu 

o�wiadczenie o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia, Wykonawca mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania z 

innym wykonawc� nie prowadz� do zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie 

zamówienia. 

9.Zamawiaj�cy informuje, i� skorzysta z uprawnienia wynikaj�cego z art. 24 aa ustawy tj. 

najpierw dokona oceny ofert a nast�pnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

post�powaniu.  
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X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI� Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O�WIADCZE� LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE 
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI� Z WYKONAWCAMI 

1.Komunikacja Wykonawcy z Zamawiaj�cym oraz przekazywanie informacji, o�wiadcze�, 
wniosków, zawiadomie� i dokumentów odbywa si� za pomoc� poczty elektronicznej na 

adres: centrala@suprabrokers.pl lub faksem pod numerem 71 77 70 455 oraz za 

po�rednictwem operatora pocztowego na adres Supra Brokers S.A. Al. �l�ska 1,54-118 

Wrocław. 

2.Ka�dy uczestnik post�powania informacje/o�wiadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz 

dokumenty przesłane poczt� elektroniczn� lub faksem zobowi�zany jest niezwłocznie 

dostarczy� w formie oryginału lub kopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem przez 

Wykonawc� lub upowa�nionego przedstawiciela Wykonawcy na adres Supra Brokers S.A. 

Al. �l�ska 1,54-118 Wrocław. 

3.Osob� upowa�nion� do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Supra Brokers 

Kamila Szpynda pod nr tel. 71 7770400. 

XI. POWTÓRZENIE USŁUG PODOBNYCH DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO 

Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia 

polegaj�cego na powtórzeniu usług  podobnych do zamówienia podstawowego stanowi�cych 

20% zamówienia podstawowego.  Zamówienie  udzielane b�dzie na usługi zgodne z  

przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówie� z wolnej r�ki, po spełnieniu 

przesłanek z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.

XII. ZAMAWIAJ�CY ��DA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWC� W OFERCIE 
CZ��CI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA POWIERZY�
PODWYKONAWCOM 

W przypadku powierzenia przez Wykonawc� wykonania cz��ci zamówienia 

podwykonawcom Wykonawca zamieszcza informacj� o podwykonawcach w zło�onym przez 

siebie formularzu ofertowym.  

XIII. �RODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ�CE WYKONAWCY 

W niniejszym post�powaniu Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania. 

Szczegółowe przepisy dotycz�ce �rodków ochrony prawnej zawarte s� w art.179 –198g 

Dziale VI ustawy. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� specyfikacj� maj� zastosowanie 

przepisy ustawy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna by�
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.  
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2. Cena zawiera wszystkie koszty zwi�zane z wykonaniem zobowi�za� umowy.  

3. Wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

PAKIET I, II 

Do wyboru oferty przyjmuje si� najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków 

ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzaj�ce zakres ochrony ubezpieczeniowej 

wskazane w szczegółowych warunkach zamówienia). 

Sposób punktowania ofert według nast�puj�cych wag:  

cena    60 % 

warunki ubezpieczenia 40 % 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wył�cznie w oparciu o przedstawione wy�ej kryteria. 

Oferty b�d� oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców wobec ka�dego z kryterium.  

N = C + P 

Gdzie : 

N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badan� ofert�
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 

P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia 

Przy wyborze oferty Zamawiaj�cy b�dzie si� kierował nast�puj�cymi kryteriami: 

C = cena 60 %

Oferty w kryterium C b�d� oceniane według nast�puj�cego wzoru: 

Ilo�� punktów (C) = (najni�sza zaoferowana cena x 100 x 0,60)/cena badanej oferty 

P = warunki ubezpieczenia 40 %

Oceniane b�d� warunki ubezpieczenia – przyj�cie fakultatywnych klauzul rozszerzaj�cych 

zakres ochrony ubezpieczeniowej, według zasady - za przyj�cie poszczególnych klauzul 

fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba 

punktów mo�liwa do uzyskania za przyj�cie danej klauzuli wskazana jest w formularzu 

ofertowym. 

Klauzule obligatoryjne musz� by� bezwzgl�dnie przyj�te przez Wykonawc�. 
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Oferty w kryterium P b�d� oceniane według nast�puj�cego wzoru: 

Ilo�� punktów (P) = (WP x 100 x 0,40)/WM 

WP- warto�� liczbowa kryterium warunki ubezpieczenia uzyskana w danej ofercie 

WM- maksymalna mo�liwa do uzyskania warto�� liczbowa kryterium warunki ubezpieczenia 

Punkty liczone b�d� dla ka	dego pakietu oddzielnie. 

XVI. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiaj�cy odrzuci ofert�, je�eli: 

1) jest niezgodna z ustaw�, 
2) jej tre�� nie odpowiada tre�ci SIWZ, z zastrze�eniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 

3) jej zło�enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera ra��co nisk� cen� lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została zło�ona przez Wykonawc� wykluczonego z udziału w post�powaniu o udzielenie 

zamówienia, 

6) zawiera bł�dy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor�czenia zawiadomienia nie zgodził si� na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłu�enie terminu 

zwi�zania ofert�; 
9) jest niewa�na na podstawie odr�bnych przepisów. 

Ofert� Wykonawcy wykluczonego uznaje si� za odrzucon�. 

Zamawiaj�cy informuje wszystkich Wykonawców, których oferty zostały odrzucone 

o powodach odrzucenia ofert. 

XVII. ZAMAWIAJ�CY DOPUSZCZA MO�LIWO�� SKŁADANIA OFERT 
CZ��CIOWYCH, GDZIE CZ��� 1 STANOWI PAKIET I, CZ��� 2 PAKIET II 

XVIII. ZAMAWIAJ�CY NIE DOPUSZCZA MO�LIWO�CI SKŁADANIA OFERT 
WARIANTOWYCH 

XIX. INFORMACJE DOTYCZ�CE WALUT OBCYCH W JAKICH PROWADZONE 
B�D� ROZLICZENIA MI�DZY ZAMAWIAJ�CYM A WYKONAWC�

Wszelkie rozliczenia pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc� prowadzone b�d� w złotych 

polskich. 

XX. ZAMAWIAJ�CY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 
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XXI. ZAMAWIAJ�CY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA 
NALE�YTEGO WYKONANIA UMOWY 

XXII. INFORMACJE O FORMALNO�CIACH JAKIE POWINNY ZOSTA�
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.Zamawiaj�cy podpisze umow� z Wykonawc�, który przedło�y najkorzystniejsz� ofert�, dla 

ka�dego z pakietów, z punktu widzenia przyj�tych w dokumentacji kryteriów. 

2.Zamawiaj�cy niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom  informacje  o których 

mowa w art. 92 ustawy podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.W przypadku zastosowania �rodków naprawczych (self-cleaning), o których mowa w art. 

24 ust. 8, informacja, o której mowa w  art. 92 ust. 1 pkt. 2, zawiera wyja�nienie powodów, 

dla których dowody przedstawione przez wykonawc�, Zamawiaj�cy uznał za 

niewystarczaj�ce.  

4.Zamawiaj�cy udost�pnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5–7 na stronie 

internetowej. 

XXIII. ZAMAWIAJ�CY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXIV. ZAMAWIAJ�CY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZANIA AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ 

XXV. ZAMAWIAJ�CY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  
W POST�POWANIU 

XXVI. ZAMAWIAJ�CY DOPUSZCZA MO�LIWO�� DOKONANIA ZMIANY 
POSTANOWIE� ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TRE�CI OFERTY,  
NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY 

1.Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. 

Dopuszczane zmiany dotycz�: 
1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji 

przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzaj�ce wprowadzone 

zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacj� o jej ewentualnym zwrocie. 

Wysoko�� dodatkowej składki lub wysoko�� jej zwrotu zostanie naliczona przy u�yciu stawki 

zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis.  

2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcze�niejszego rozwi�zania umowy na skutek 

okoliczno�ci, których Zamawiaj�cy nie mógł przewidzie� udzielaj�c zamówienia lub 

przedłu�enia umowy do czasu zawarcia w post�powaniu o udzielenie zamówienia nowej 

umowy; 

3)zakresu działalno�ci Zamawiaj�cego,  

4)realizacji dodatkowych i niezb�dnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu 

ł�cznie przesłanek okre�lonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy; 
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5)sytuacji, gdy spełnione zostan� ł�cznie przesłanki okre�lone w  art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b 

ustawy; 

6) zmiany wykonawc�, któremu Zamawiaj�cy udzielił zamówienia i zast�pienia go nowym 

wykonawc� po spełnieniu jednej z przesłanek okre�lonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 

7) zmian, niezale�nie od ich warto�ci, które nie s� istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e 

ustawy; 

8) zmian, których ł�czna warto�� jest mniejsza ni� kwoty okre�lone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% warto�ci zamówienia okre�lonej pierwotnie 

w umowie. 

XXVII. POSTANOWIENIA DOTYCZ�CE UMOWY ZAWARTE S� W PROJEKCIE 
UMOWY, B�D�CYM ZAŁ�CZNIKIEM NR 4/ 5 . 

XXVIII. ZAŁ�CZNIKI 

Integraln� cz��� specyfikacji warunków zamówienia stanowi� ni�ej wymienione Zał�czniki: 

Zał�cznik Nr 1   Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu 

zamówienia 

Zał�cznik Nr 2 Formularz oferty dla zada� Pakietu I 

Zał�cznik Nr 3 Formularz oferty dla zada� Pakietu II 

Zał�cznik Nr 4 Umowa generalna dla zada� Pakietu I 

Zał�cznik Nr 5 Umowa generalna dla zada� Pakietu II 

Zał�cznik Nr 6   O�wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

   udziału w post�powaniu 

Zał�cznik Nr 7 O�wiadczenie o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do grupy 

   kapitałowej 

Zał�cznik Nr 8 Wniosek o udost�pnienie cz��ci poufnej SIWZ 

Zał�cznik Nr 9 Rejestr maj�tku 

Zał�cznik Nr 10 Informacje do oceny ryzyka 

UWAGA: 

Zał�czniki o nr 2 do nr 8- nie zostały obj�te klauzul� poufno�ci 

  

Marcin Pietryszyn 


