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1.

DEFINICJE I SKRÓTY

Wyjaśnienia i skróty używane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają:
Zamawiający (Ubezpieczający) Sieć
Precyzyjnej w Warszawie.
Postępowanie

SIWZ
Oferta

Grupa kapitałowa

Umowa
Zamówienie

Załącznik
Wykonawca

Cena
Postępowanie
Najkorzystniejsza
oferta
Grupa kapitałowa

Badawcza

Łukasiewicz

–

Instytut

Mechaniki

niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzone
w
trybie
przetargu
nieograniczonego,
zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą lub Pzp, w celu zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
dokument sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, złożony
w odpowiedzi na przekazaną przez Zamawiającego Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.) pojęcie to oznacza wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę. Pojęcie „przedsiębiorcy” oraz „kontroli” zostało
określone odpowiednio w art. 4 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający
planuje zawrzeć z wybranym Wykonawcą.
zamówienie publiczne na: „Świadczenie usług grupowych ubezpieczeń
zdrowotnych dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów w latach
2020
2022”,
którego
przedmiot
został
w sposób szczegółowy opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
dokument, tak nazwany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, stanowiący jej integralną część.
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego, UWAGA! Dla potrzeb niniejszej
SIWZ w części dotyczącej SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA Wykonawca nazywany będzie Ubezpieczycielem.
oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.
U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.).
niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy,
w celu zawarcia umowy.
oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego albo oferta z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym
kryterium oceny ofert jest cena lub koszt.
zgodnie z art. 4 pkt. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) pojęcie to oznacza wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę. Pojęcie „przedsiębiorcy” oraz „kontroli” zostało
określone odpowiednio w art. 4 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
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2.

ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
REGON: 000031532
NIP: 525-000-91-86
Tel.: (022) 560 26 00
Fax: (022) 663 43 32
e-mail: info@imp.edu.pl
3.

POSTĘPOWANIE

3.1. Tryb udzielenia zamówienia.
3.1.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w którym w odpowiedzi
na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani Wykonawcy.
3.1.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3.1.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3.2. Oznaczenie postępowania.
Postępowanie oznaczone jest jako: „Świadczenie usług grupowych ubezpieczeń
zdrowotnych dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów w latach 2020 – 2022”.
Znak sprawy: NZ.26.2.2020
4.

INFORMACJE OGÓLNE

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
1)
2)
3)

4)
5)

Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu
Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Zamawiającego, pod adresem: www.imp.edu.pl, w zakładce BIP.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, zgodnie
z art. 24aa ustawy Pzp, w której Zamawiający najpierw sprawdza kwestię
zgodności treści oferty z treścią SIWZ, a następnie dokonuje oceny ofert na
podstawie kryteriów oceny. Dopiero w stosunku do najwyżej ocenionej oferty, ale
przed jej wyborem, Zamawiający przeprowadza badanie spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz podleganie wykluczeniu z postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym
w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), tj.
nazw własnych;
obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych,
z wyjątkiem ich opisów i instrukcji;
działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z obcym
językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków
obcych, nauczania innych przedmiotów oraz studiów doktoranckich i działalności
naukowej
w
jednostkach
naukowych,
jeżeli
jest
to
zgodne
z przepisami szczególnymi,
twórczości naukowej i artystycznej;
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej;
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6)

znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów
i usług;
7)
norm wprowadzanych w języku oryginału zgodnie z przepisami o normalizacji.
4.5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski
muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez
Wykonawcę.
4.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4.7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w niniejszej SIWZ oraz w wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5
do SIWZ.
5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług grupowych ubezpieczeń zdrowotnych
dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członków
ich rodzin oraz partnerów w latach 2020 – 2022.
Kod CPV: 66512200-4 Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w którym
Zamawiający określił wymagane warunki ubezpieczenia. Wykonawca nie może w żaden
sposób zmienić treści wymaganych warunków ubezpieczenia, także poprzez
wprowadzanie limitów odpowiedzialności, franczyz, wyłączeń, itd., bądź poprzez
zaproponowanie rozwiązań alternatywnych czy złożenie oferty nie spełniającej wszystkich
wymaganych warunków, określonych przez Zamawiającego w SIWZ na poszczególne
zadania.
W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, zostanie zawarta
umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, na okres realizacji zamówienia.
Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do wystawienia certyfikatów,
potwierdzających ubezpieczenie pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów, w taki sposób, że każdy
ubezpieczony otrzyma indywidualny certyfikat.

6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przez termin realizacji zamówienia rozumie się okres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia.
Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia wynosił 24 miesiące od dnia
zawarcia umowy.

7.

WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.

7.1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone
przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają
możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Zamawiający
przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach:
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1)

konieczna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, tj. w przypadku
konieczności skrócenia terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia ze
względu na sytuację finansową Zamawiającego,
2) niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu
umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy
odnoszące się do przedmiotu umowy i jego zakresu, wynagrodzenia
i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy;
3) konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa
obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku
zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się
zmiany przepisów prawa;
4) konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – w takim
wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy;
5) zmian dotyczących terminów i liczby płatności oraz wysokości kwot,
w przypadku zmianie ulegną wyłącznie postanowienia odnoszące się do
przypadku braku środków na uregulowanie płatności przez Zamawiającego
w terminach przewidzianych w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia,
bez dodatkowej zwyżki w wysokości kwot zobowiązań przy rozłożeniu ich na
raty;
6) w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka (np. nowej jednostki
chorobowej,
nowej
metody
leczenia,
itd.,
nieobjętej
zakresem
ubezpieczenia, a wynikającej np. z rozwoju wiedzy, nauki, techniki, itd.),
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia, za zgodą Wykonawcy,
zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń dotyczących
złożonej oferty, sum ubezpieczenia oraz wysokości należnych składek;
7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę.
7.2. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.
7.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności za zgodą obu Stron oraz muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.

ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonywania umowy.
9.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
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9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę
w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację
jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 814, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki
określone w art. 22 ust.1b Ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do
wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej
na terenie Rzeczpospolitej Polski w zakresie nie mniejszym niż przedmiot
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca składa wykaz usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca musi wykazać minimum 2 usług, których przedmiotem są usługi
grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla co najmniej 150 osób ubezpieczonych,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie
dwuetapowo:
Etap I: Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia
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z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ.
Etap II: Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym
etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń
wymienionych w etapie I.
10.

WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

10.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
10.1.1. Zgodnie z art. 25a ust.1 aktualnego na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w formie
oryginału) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, wraz
z pełnomocnictwem – jeżeli zostało one udzielone. Wykonawca dołącza
oświadczenie do oferty.
10.1.2. Zezwolenia
na
prowadzenie
działalności
ubezpieczeniowej,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w zakresie nie mniejszym niż to wynika
z przedmiotu zamówienia.
10.1.3. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres wraz z oświadczeniem, że zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Przez główne
usługi Zamawiający rozumie: usługi, polegające na wykonywaniu usług
grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla co najmniej
150 osób
ubezpieczonych.
10.1.4. Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych. Poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) Oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt 1) powyżej. Uzasadnioną przyczyną może być sytuacja, gdy
spółka będąca odbiorcą zamówienia nie figuruje w KRS, czego dowodem
jest informacja o wykreśleniu tego podmiotu z KRS, spółka nie jest już
przedsiębiorcą czynnym w swojej siedzibie, nie odbiera korespondencji
w jakiejkolwiek formie.
10.1.5. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalność związanej z przedmiotem zamówienia, tj.: posiadać,
np. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że w zakresie prowadzonej działalności Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie:
sto tysięcy złotych);
10.1.6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego
wykluczeni z postępowania.
10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
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w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający
żąda:
10.2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (w formie oryginału) – według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z pełnomocnictwem – jeżeli
zostało one udzielone. Wykonawca dołącza oświadczenie do oferty.
10.2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji lub
a. wskazania w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, adres
strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie
pobrać dany dokument jeżeli można go uzyskać za pomocą bezpłatnej
i ogólnodostępnej bazy danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
346);
b. dokumentu wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10.2.3. wykazu placówek, w których mogą być świadczone usługi w ramach
zawartej umowy, z wyszczególnieniem liczby placówek na terenie m.st.
Warszawy.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1. i 10.2.1. niniejszej SIWZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
ma
potwierdzać
spełnianie
warunków
udziału
w
postępowaniu
i brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia.
10.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w oświadczeniu –
Załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, której wykonanie powierzy
Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, jeżeli
Wykonawca
zamierza
realizować
przedmiot
zamówienia
z
udziałem
Podwykonawców.
10.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia
Podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”. Brak oświadczenia
Wykonawcy w oświadczeniu oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek
części zamówienia Podwykonawcom.
10.6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10.7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
10.8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
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10.9. W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej
grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami, w celu ustalenia,
czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
10.10. W
zakresie nie uregulowanym
SIWZ,
zastosowanie mają
przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.).
10.11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1.1.
i 10.2.1. niniejszej SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia
postępowania,
oświadczenia
lub
dokumenty
będą
niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budzić wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
10.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli
zachodzą
uzasadnione
podstawy
do
uznania,
że
złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
10.13. W związku z powyższym, oferta musi zawierać następujące dokumenty
wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy:
1)
Formularz oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z Załącznikami do Oferty;
2)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ.
10.14. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1)
zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez
organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. - Dz. U. z 2018r., poz. 999 z późn.
zm.) lub inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia tego
rodzaju działalności w przypadku prowadzenia działalności na podstawie
innej niż zezwolenie;
2)
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazania adresu
internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej
żądany dokument (zgodnie z §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.
U. z 2016 r., poz. 1126);
3)
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług - minimum 2 usług, których
przedmiotem są usługi grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla co
najmniej 150 osób ubezpieczonych, potwierdzonych referencjami,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres wraz
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4)

poświadczeniem, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność związanej
z przedmiotem zamówienia, tj.:, np. opłacona polisa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że w zakresie prowadzonej
działalności Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podmiotu
trzeciego składane są w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku Pełnomocnictwa wymaga
się oryginału lub kopii tego pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem.
11. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
11.1. Formularz OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru formularza Zamawiającego
– Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z załącznikami.
11.2. Podać w złożonym oświadczeniu (Załącznik nr 3 do SIWZ) nazwy
podwykonawców, w przypadku powoływania się na ich zasoby, w celu wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku niewskazania
podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana
przez Wykonawcę osobiście.
11.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - składane
w oryginale, podpisane przez podmiot oddający zasoby, razem z Ofertą (jeżeli
dotyczy).
11.4. Wypełniony Formularz cenowy – Załącznik nr 1 do Oferty.
11.5. Spis, aktualnych na dzień składania ofert, warunków i reguł, zastosowanych do
ubezpieczeń objętych niniejszym postępowaniem (warunki powinny być dołączone
do oferty bez konieczności ich numerowania). Jeżeli do oferty będą załączane
warunki ubezpieczenia i klauzule obcojęzyczne, powinny być załączone także ich
tłumaczenia na język polski.
11.6. Wykaz placówek, z wyszczególnieniem liczby placówek na terenie m.st. Warszawy,
w których będą realizowane usługi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia.
11.7. Podpisany Załącznik nr 3 do Oferty dotyczący RODO.
11.8. Kopię dowodu wpłaty wadium, jeżeli zostało wpłacone w pieniądzu.
11.9. Wykazać, że Oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do
występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poprzez załączenie stosownego
pełnomocnictwa.
12.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

12.1. W niniejszym Postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać
oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania
i odpowiedzi w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną z wyjątkiem
postanowień pkt 12.2.
12.2. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których
Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się faksem lub drogą
elektroniczną:
1) złożenie Oferty;
2) zmiana Oferty;
3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty;
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.
12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

4) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy;
5) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów dotyczących braku podstaw do
wykluczenia z postępowania;
6) wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 Ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 4 Ustawy;
7) wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów dotyczących braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, na zasadach określonych w art. 26 ust. 4
Ustawy;
8) wyjaśnienia, o których mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy i w art. 90 ust. 1 Ustawy;
9) odwołań, które muszą być doręczone Zamawiającemu za potwierdzeniem
odbioru.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz dokumenty do czasu
otwarcia Ofert oraz od otwarcia Ofert do czasu zawarcia Umowy, Zamawiający
i Wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia lub dokumenty faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż korespondencja wysłana przez
Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane przez
Wykonawcę zostaną mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej
treścią.
Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje,
pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osób uprawnionych do
kontaktów z Wykonawcami wyszczególnionych w pkt 13, na wskazany w SIWZ
numer faksu lub adres poczty elektronicznej.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną, z prośbą
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie drogą elektroniczną zgodnie
z art. 38 Ustawy Pzp, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu do składania Ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami,
bez ujawnienia źródła zapytania, Zamawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 12.5. powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu do składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 12.5. powyżej.
W toku badania i oceny Oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień, dotyczących treści złożonych Ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz
odpowiedź
powinny
być
składane
z
zachowaniem
formy
pisemnej.
Niedopuszczalne jest prowadzeniem między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2
Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawia w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne poprawki polegające na niezgodności Oferty ze SIWZ, nie
powodujące istotnych zmian w treści Oferty - Zamawiający niezwłocznie
zawiadamia o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców na zasadach
określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania Ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli
SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej
stronie, zgodnie z art. 38 Ustawy.
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12.12.

12.13.
12.14.
12.15.
12.16.

13.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
Zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w Ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, oraz zamieści tę
informację na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce BIP, gdzie ukazała
się SIWZ.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści SIWZ, Zamawiający może
przedłużyć termin składania Ofert.
Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te
muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta. Dodatkowo koperta ta
powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.

1. W zakresie procedury przetargowej:
Pani Karolina Szymańska – tel.: (022) 560 24 25, e-mail:
karolina.szymanska@imp.edu.pl
2. W zakresie przedmiotu zamówienia:
Pani Agnieszka Dalewska - tel.: (022) 663 43 26, e-mail:
agnieszka.dalewska@imp.edu.pl
14.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

14.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem
terminu składania ofert wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć
tysięcy złotych i zero groszy).
14.2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.07.2020 r. o godz. 10:00.
14.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach,
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. , poz. 299).
14.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: nr 04 2490 0005 0000 4600 4145 8057 z dopiskiem:
„Wadium w postępowaniu na świadczenie usług grupowych ubezpieczeń
zdrowotnych dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów w latach 2020 - 2022”. Wadium
uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
14.5. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. W przypadku
wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć wraz z ofertą
dokument w oryginale, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
załączyć jako integralną część oferty.
14.6. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 14.3. pkt od 2)
do 5), należy złożyć wraz z ofertą dokument w oryginale.
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14.7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie
przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
14.8. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać
jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały
okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej
formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.
14.9. Wadium wniesione przez jednego z uczestników Konsorcjum, uważa się za
wniesione prawidłowo.
14.10. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z warunkami
określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
15.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
15.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert, bieg
terminu związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
16.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji.
16.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
16.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na
komputerze,
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
16.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
16.5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
16.6. Oferta oraz wszystkie załączniki stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być
podpisane przez Wykonawcę (osoby upoważnione do reprezentacji i do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy). W przypadku podpisania oferty i innych
dokumentów
przez
osoby,
które
nie
są
wymienione
w
odpisie
z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo potwierdzające
prawo do reprezentowania Wykonawcy.
16.7. Uwierzytelnienie dokumentów nieskładanych w oryginale:
Kopia (kserokopia) dokumentu winna być opatrzona klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym, co najmniej pełne nazwisko/
IMIĘ I NAZWISKO składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką
Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela/UPRAWNIONEGO PEŁNOMOCNIKA
Wykonawcy.
16.8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Formularz oferty stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ.
16.9. Zaleca się, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie
(korekty wpisów własnych) winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
16.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
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16.11. Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, stanowiącymi
oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę ( lub osoby
upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy). W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby,
które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone
pełnomocnictwo potwierdzające prawo do reprezentowania Wykonawcy.
16.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia
przesłanek art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. O powyższej decyzji Wykonawca zostanie
poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
16.13. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie
mogą
być
udostępnione,
muszą
być
oznaczone
klauzulą:
NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.)
i powinny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób
trwały. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie
określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć
(zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca ma
obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, cyt. „Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.
UWAGA:
Wykonawca nie może zastrzec: nazwy firmy, adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010, z późn. zm.).
16.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych
zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od Wykonawców
dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.
16.15. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
16.16. Wykonawca zamieści ofertę w trwale zamkniętym, nieprzeźroczystym
i nienaruszonym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym na Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (adres podany na
stronie tytułowej SIWZ) oraz umieści na opakowaniu adnotację:
„Przetarg nieograniczony oferta na: Świadczenie usług grupowych ubezpieczeń
zdrowotnych dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów w latach 2020 2022 - nie otwierać przed 20.07.2020 r., godz.10.30”.
Poza oznaczeniem podanym wyżej, koperta powinna być opatrzona w nazwę i adres
Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po
wyznaczonym terminie.
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17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
17.1. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej 01-796 Warszawa, ul.
Duchnicka 3, budynek nr 1, parter, pokój nr 34 (Kancelaria), nie później niż do
dnia 20.07.2020 r. do godz. 10.00.
17.2. Oferty złożone po terminie zwraca się, niezwłocznie, bez ich otwierania.
17.3. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2020 r. o godz. 10.30 w Sieć Badawcza
Łukasiewicz Instytucie Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3
w Warszawie, budynek nr 2, I piętro, pokój nr 142. Wykonawcy mogą
uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
17.4. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta zostanie złożona w sposób określony
w pkt 17.1. przed jego upływem.
17.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Pzp.
17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.imp.edu.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
18.1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia jednej ceny oferty.
18.2. Oferta musi zawierać ceny na każdy z przedstawionych wariantów ubezpieczenia.
18.3. Złożenie oferty nieuwzględniającej wszystkich przedstawionych wariantów,
spowoduje jej odrzucenie.
18.4. Wykonawca powinien podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia dla jednego
pracownika w PLN oraz dla pozostałych członków najbliższej rodziny i partnera,
gdzie podana cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym za okres 1 miesiąca.
18.5. Okresem rozliczeniowym będzie okres 1 miesiąca.
18.6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza cenowego” (Załącznik
nr 1 do Formularza Oferty).
18.7. Ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i w sposób nie
budzący wątpliwości (bez tzw. widełek cenowych). W miejscu przeznaczonym na
miesięczną wysokość wynagrodzenia w PLN na 1 osobę nie dopuszcza się zapisów:
0, „-” lub nie dotyczy.
18.8. Wszystkie wartości poszczególnych wariantów wynagrodzeń i wartości określone
w „Formularzu cenowym” i druku „Oferta” muszą być zaokrąglone do dwóch
miejsc po przecinku. Muszą one zawierać wszystkie koszty niezbędne do
wykonania zamówienia.
18.9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę będą obowiązywały w całym okresie
obowiązywania umowy.
19.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – waga 90 %
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Punkty przyznane zostaną na podstawie cen odnoszących się do poszczególnych
pakietów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
a) Pakiet Pracownika Podstawowy:
b) Pakiet Rodzinny Podstawowy:
c) Pakiet Partnerski Podstawowy:

waga kryterium cena – 70 %,
waga kryterium cena – 20 %,
waga kryterium cena – 10 %.

Pc = Cmin1/Cbad1 x 0,7 x 100 pkt + Cmin2/Cbad2 x 0,2 x 100 pkt
+ Cmin3/Cbad.3 x 0,1 x 100 pkt
gdzie:
Pc –
Cmin1
Cbad1
Cmin2
Cbad2
Cmin3
Cbad3

–
–
–
–
–
–

łączna liczba punktów oferty w kryterium cena,
cena najniższa w ofertach odnosząca się do Pakietu Podstawowego Pracownika,
cena w ofercie badanej odnosząca się do Pakietu Podstawowego Pracownika,
cena najniższa w ofertach odnosząca się do Pakietu Rodzinnego Podstawowego,
cena w ofercie badanej odnosząca się do Pakietu Rodzinnego Podstawowego,
cena najniższa w ofertach odnosząca się do Pakietu Partnerskiego Podstawowego,
cena w ofercie badanej odnosząca się do Pakietu Partnerskiego Podstawowego.

2. Liczba placówek, będących w dyspozycji Wykonawcy
Warszawy w dniu składania ofert – waga 10 %

na

terenie

Punkty przyznane zostaną na podstawie wykazu, już posiadanych placówek,
dołączonego do oferty.
Oferta z największą liczbą placówek będących w dyspozycji Wykonawcy
w Warszawie otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla tego kryterium,
zaś oferta z liczbą placówek mniejszą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg
następującego wzoru:
Lp = Lpn/ Lp max x 0,1 x 100 pkt
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów ocenianej oferty w kryterium: Liczba placówek w Warszawie.
Lpn - liczba placówek będących w dyspozycji w Warszawie badanej oferty „n"
Lp max - najwyższa liczba placówek będących w dyspozycji w Warszawie spośród ważnych
ofert.

Ocena łączna (punktacja końcowa – PK) danej oferty stanowi sumę
punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów, tj.:
PK= Pc + Lp
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą łączną liczbą
punktów.
20.

WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ / WARUNKI PŁATNOŚCI

MIĘDZY

20.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
20.2. Płatność wynagrodzenia za realizację umowy będzie następowała do 5 dnia
każdego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym były
świadczone usługi określone.
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20.3. W przypadku gdy termin wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, pierwszego
dnia roboczego następującego po tym terminie.
20.4. Wynagrodzenia za ubezpieczenia płatne będą przez Zamawiającego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w umowie.
20.5. Osoby nowo przystępujące do umowy ubezpieczenia będą ubezpieczane po
stawkach wynikających ze złożonej oferty oraz otrzymają certyfikaty
potwierdzające fakt objęcia ochroną ubezpieczenia, w terminie 40 dni od daty
przystąpienia do ubezpieczenia.
21.

INFORMACJA
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

POWINNY
ZAWARCIA

ZOSTAĆ
UMOWY

21.1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą
Pzp oraz odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, a także, zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
21.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
w terminie ustawowym od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
21.3. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art. 93 ustawy Pzp.
21.4. O wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi
wszystkich Wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 ustawy Pzp.
21.5. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 do SIWZ.
21.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do Oferty.
21.7. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do podpisania
umowy oraz wystawienia odpowiednich certyfikatów ubezpieczeniowych, zgodnie
z SIWZ oraz złożoną Ofertą, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak
nie krótszym niż właściwy termin, określony w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Pzp, chyba że
wystąpią okoliczności, o których mowa w Dziale VI Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca podpisze ww. dokumenty w terminie wskazanym przez
Zamawiającego. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta, zgodnie z art. 94 ust. 2 Pzp.
22.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

23.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY / WZÓR UMOWY
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

24.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.
24.1. Każdemu 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
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ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie oświadczenia
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

dotyczącego

ustawy

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty pt. „OFERTA” wraz z załącznikami:
2.1.
Załącznik nr 1 do Formularza Oferty – Formularz cenowy;
2.2.
Załącznik nr 2 do Formularza Oferty – Wykaz placówek, którymi dysponuje
Wykonawca;
2.3.
Załącznik nr 3 do Formularza Oferty – Klauzula informacyjna zgodna z art.
13 RODO stosowana przez Zamawiającego w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy;
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług, potwierdzający zdolność
techniczną i zawodową do wykonania zamówienia.
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