
Nr postępowania: M-2373-12/2018  Strona 1 z 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

Data: 12.09.2018 r. 

Elżbieta Czeszewska 

…………………………………………. 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 

 

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  

W KOSZALINIE 
UL. SZPITALNA 2 
75-720 KOSZALIN 

 

NIP: 669-21-91-946 
REGON: 330904973 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  
(SIWZ) 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
o wartości mniejszej niż 144 000 EURO 

TYTUŁ POSTĘPOWANIA: 
 

„Usługa ubezpieczenia  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie” 
 (3 pakiety) 

 

NUMER POSTĘPOWANIA 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 
M-2373-12/2018 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579), zwana dalej ustawą PZP 



Nr postępowania: M-2373-12/2018  Strona 2 z 14 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 

39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. 

2. Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), jeżeli przepisy 

ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się 

pojedynczy pakiet. 

10. Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy PZP, SIWZ została podzielona na część zawierającą 

informacje jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść SIWZ, która nie jest objęta 

poufnością jest dostępna na stronie internetowej www.poliklinika.koszalin.pl, natomiast część 

SIWZ objęta poufnością zostanie udostępniona zainteresowanemu wykonawcy po złożeniu 

przez niego wniosku o ich udostępnienie na adres mailowy 

anna.lenartowicz@poliklinika.koszalin.pl lub po złożeniu wniosku o ich przesłanie w formie 

elektronicznej. Wniosek w formie elektronicznej składa się za pomocą formularza na stronie 

www.poliklinika.koszalin.pl w zakładce przetargi i specjalnym odnośniku do niniejszego 

postępowania. We wniosku o przesłanie części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące 

wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje oraz nr postępowania (nr SIWZ), którego 

wniosek dotyczy.  Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści 

udostępnionych mu informacji i dokumentów.  

Powyższą klauzulą poufności objęte są następujące załączniki do SIWZ: 

- Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

- Załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy 

- Załącznik nr 3 do SIWZ charakterystyka Zamawiającego 

- Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz pojazdów 

- Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie Szkodowe 

- Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 1 

- Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 2 

- Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 3 

- Załącznik nr 9 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa 

- Załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenie brak podstaw do wykluczenia 

- Załącznik nr 11 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

- Załącznik nr 12 do SIWZ oświadczenie art. 13, art. 14 RODO 

 

DZIAŁ II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie 

75-720 Koszalin,  

ul. Szpitalna 2   
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tel. 94 34 71 670, fax 94 34 71 60  

EKD: 8610 Z  

REGON: 330904973 

NIP: 6692191946 

KRS: 0000006439 

e-mail: poliklinika@pro.onet.pl 

www.poliklinika.koszalin.pl 

 

DZIAŁ III. INFORMACJE O PEŁNOMOCNIKU BROKERZE UBEZPIECZENIOWYM 

Brokerem pełniącym funkcję pełnomocnika Zamawiającego uczestniczącym w przygotowaniu 

procedury przetargowej, pośredniczącym przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w oparciu o 

ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych jest:  

TAMAL Sp. z o.o. 

ul. Stefana Jaracza 6 lok. 4, 00-378 Warszawa 

tel./fax: 22 828 26 41 

e-mail: biuro@tamal.com.pl 

nr zezwolenia KNUiFE nr 1344/04 

REGON: 015781514     NIP: 525-23-06-468 

www.tamal.com.pl 

 

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, w zakresie: 

2. Podział na części: 

- Pakiet 1: 

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, 

II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (pozamedycznej) 

Zamawiającego. 

 

- Pakiet 2: 

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym od kradzieży z włamaniem  

 i rabunku, dewastacji i wandalizmu oraz szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczeń.  

 

- Pakiet 3: 

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 

II. Ubezpieczenie Autocasco. 

III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. 

IV. Ubezpieczenie Assistance. 

 

3. Kod grupy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- PAKIET  1 

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 

66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

- PAKIET 2  

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

http://www.poliklinika.koszalin.pl/
http://www.tamal.com.pl/
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66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 

66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia 

66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

- PAKIET  3 

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 

66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 

66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony 

ubezpieczeniowej, określa Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Treść Wzorów Umów stanowią odpowiednio dla Pakietów nr 

1, 2 i 3 - Załączniki nr 6, 7, 8 do SIWZ. 

 

DZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 

- Pakiet 1 – 24 miesięcy - od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2020 r. 

- Pakiet 2 – 24 miesięcy - od dnia 01.10.2018 r.  do dnia 30.09.2020 r. 

- Pakiet 3 – 24 miesięcy - od dnia 01.10.2018 r.  do dnia 30.09.2020 r. (Polisy będą 

wystawiane indywidualnie dla poszczególnych pojazdów.) 

2. „Termin realizacji zamówienia” - przedział czasowy, w którym przypada początek okresu 

ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 

3. Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego może wykraczać poza 

termin realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Sposób i forma płatności: 

- PAKIET 1: przelewem, w 4 kwartalnych ratach (zaokrąglonych do pełnego złotego), 

- PAKIET 2: przelewem, w 4 kwartalnych ratach (zaokrąglonych do pełnego złotego), 

- PAKIET 3: przelewem, jednorazowo (zaokrąglonych do pełnego złotego), indywidualnie dla 

poszczególnych pojazdów. 

 

DZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP; 

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy PZP, tzn., że Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku, do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.); 

1.3. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 

8 ustawy PZP, tzn. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o 
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którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

1.4. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają zezwolenie na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o 

której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 roku poz. 1170, z późn. zm.), a w przypadku gdy 

rozpoczęli działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o 

działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr. 59, poz. 344 z późn. zm.) zaświadczenie 

Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców 

powinien spełnić powyższe warunki. 

3. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 

ust. 1b pkt 2 i 3. 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z 

postępowania odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 

oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. 

 

DZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 

DODATKOWE DOKUMENTY. BADANIE I OCENA OFERT. 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, które zostały określone w SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP zgodnie ze wzorem Załącznika nr 10 oraz nr 11 do 

SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

musi zostać złożone przez ustanowionego Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w oświadczeniach wskazanych w ust.1. 

4. Wykonawca wskazuje w oświadczeniu o spełnieniu warunków części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć wykonawcom. 

5. Zamawiający może, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 PZP składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 PZP 

(wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ) o przynależności bądź braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może 
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przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

7. Na podstawie art. 24 aa ust. 1. ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykaz dokumentów, do złożenia których wezwany zostanie wykonawca, którego oferta 

uznana zostanie za najkorzystniejszą: 

8.1. w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

powinien złożyć zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, 

o którym mowa zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, z późn. zm.), a w 

przypadku gdy rozpoczął działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 

1990 r o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr. 59, poz. 344 z późn. zm.) 

zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej (dotyczy każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia); 

8.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, Wykonawca przedłoży (dotyczy każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia): 

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 

1 ustawy. 

8.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

8.3.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 

- o których mowa w pkt 7.8.2.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  

8.3.2. w odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, brak podstaw 

do wykluczenia powinien zostać wykazany przez każdego z Wykonawców. 

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

lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu, art. 24 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych 

stosuje się odpowiednio. 
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DZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w 

języku polskim. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty oraz oświadczeń i 

dokumentów załączanych do oferty, a także zmiany i wycofania oferty. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną – e-mailem, z zastrzeżeniem ust. 

3. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faxem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

DZIAŁ IX.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami,  

w sprawach formalnych i merytorycznych, są: 

1.1. Broker - Mateusz Bornicki  

tel. 22 828 26 41  

tel. kom.  735 954 051 

e-mail: mateuszb@tamal.com.pl 

1.2. Inspektor ds. Zamówień Publicznych - Anna Lenartowicz 

tel. 660-509-959 

e-mail: anna.lenartowicz@poliklinika.koszalin.pl  

 

DZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

DZIAŁ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

DZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę dla danego pakietu. Wykonawca może, 

według własnego wyboru, złożyć ofertę w ramach jednego lub trzech pakietów. Zamawiający 

nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu 

Wykonawcy. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta o treści niezgodnej z SIWZ, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP, zostanie odrzucona. 

3. Poza formularzem ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) lub też własnym formularzem 

Wykonawcy, odpowiadającym warunkom SIWZU, Wykonawca składa następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

- pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, 

- ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk, 

- załącznik nr 10 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

- załącznik nr 11 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

- załącznik nr 12 do SIWZ – Oświadczenie RODO 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) 

upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcy w oświadczeniach. 

mailto:mateuszb@tamal.com.pl
mailto:anna.lenartowicz@poliklinika.koszalin.pl
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6. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane 

lub podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do występowania w imieniu 

Wykonawcy wraz z pieczątką imienną i opieczętowane pieczęcią Wykonawcy. 

7. Wykonawca może wprowadzić poprawki, zmiany, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej 

ofercie pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie oznaczonej napisem 

„Zmiana”. Koperty oznaczone napisem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert 

Wykonawcy, który dokonał zmian. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu, wówczas kopia winna być 

potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy winny być załączone w 

oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

12. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy Wykonawcy i adresu do 

korespondencji, z dopiskiem: 

 

Nazwa wykonawcy wraz z siedzibą 

Nr postępowania: M-2373-12/2018 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Koszalinie 

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na 

usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie” 

 (3 pakiety). 

NIE OTWIERAĆ PRZED 20.09.2018 r. godz. 12.15 

Oferta zawiera …… kart, w tym kart zastrzeżonych: …….. 

 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną przez siebie 

ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak 

wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w 

ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty z wycofanymi 

ofertami nie będą otwierane. 

15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

17. Składane w postępowaniu oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, 



Nr postępowania: M-2373-12/2018  Strona 9 z 14 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy PZP. 

18. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być   

umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w pkt. 12.13., z dodaniem 

słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

19. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

20. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

 

DZIAŁ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert - Sekretariat SP ZOZ MSWiA w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2 (p. 

220, budynek A  

2. Termin złożenia oferty: do dnia 20.09.2018 r. do godziny 12:00. Decydująca jest data i 

godzina wpływu oferty do Sekretariatu.  

3. W przypadku przesłania oferty decyduje data jej doręczenia. Oferta złożona po ww. 

terminie zostanie zwrócona bez otwierania w terminie określonym w ustawie. 

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2018 r. o godz. 1215 w sali 

konferencyjnej (parter, budynek A) Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Koszalinie 

przy ul. Szpitalnej 2.  

 

DZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

1. Wykonawca określa łączną cenę brutto/składkę ubezpieczeniową oraz ceny cząstkowe za 

poszczególne ubezpieczenia w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Cena/składka podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w polskich złotych, z 

dokładnością do pełnych złotych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do takiego ustalenia ceny oferty, aby była ona adekwatna do 

zaoferowanego zakresu ubezpieczenia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ, 

uwzględniała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz 

zamawiany sposób płatności. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich. 

5. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów 

ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem członkostwa w TUW. 

 

DZIAŁ XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Ocena dokonywana jest dla każdego pakietu osobno. 

2. PAKIET  1: 

2.1. Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert: 

- cena - 80% 

- zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne - 20% 

2.2. Sposób przyznawania punktów w kryterium cena: 

Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

 

                      Cn 

P = ----------- x 100 x 80% 

          Co 
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P – wartość punktowa 

Cn - cena najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Co - cena oferty rozpatrywanej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

2.3. Sposób przyznawania punktów w kryterium zakres ubezpieczenia – klauzule: 

Klauzula prolongacyjna 

- Wykonawca, który zaoferuje klauzulę prolongacyjną otrzyma 20 pkt. 

- Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli prolongacyjnej otrzyma – 0 pkt. 

2.4. Ocena opierać się będzie na informacjach podanych przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym. 

2.5. Punkty w poszczególnych kryteriach będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

2.6. Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria. 

2.7. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi 

formalne, nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 

2.8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

3. PAKIET 2 

3.1. Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert: 

- cena – 60% 

- zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne - 40% 

3.2. Sposób przyznawania punktów w kryterium cena: 

Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

             Cn 

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

              Co 

 

P – wartość punktowa 

Cn - cena najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Co - cena oferty rozpatrywanej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

3.3. Sposób przyznawania punktów w kryterium zakres ubezpieczenia –zakres ubezpieczenia 

Klauzula aktów terroryzmu 

- Wykonawca, który zaakceptuje klauzule otrzyma 10 pkt. 

- Wykonawca, który nie zaakceptuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

Klauzula błędów, przeoczeń, niedopełnienia obowiązków 

- Wykonawca, który zaakceptuje zwiększony limit otrzyma 10 pkt. 

- Wykonawca, który nie zaakceptuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

Klauzula - ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych 

- Wykonawca, który zaakceptuje zwiększony limit otrzyma 10 pkt. 

- Wykonawca, który nie zaakceptuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

Klauzula – zwiększonych kosztów działalności 

- Wykonawca, który zaakceptuje zwiększony limit otrzyma 10 pkt 

- Wykonawca, który nie zaakceptuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

3.4. Ocena opierać się będzie na informacjach podanych przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym. 

3.5. Punkty w poszczególnych kryteriach będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
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3.6. W przypadku podania franszyzy w walucie obcej, do oceny zostanie przyjęta równowartość 

tej kwoty w złotych polskich według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 

3.7. Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria. 

3.8. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi 

formalne, nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

4. PAKIET 3 

4.1. Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert: 

- cena - 60% 

- zakres ubezpieczenia – zwiększona suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW 

kierowców i pasażerów – 40 % 

4.2. Sposób przyznawania punktów w kryterium cena: 

           Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

 

                     Cn 

          W = ---------- x 100 x 60% 

         Co 

 

W – wartość punktowa 

Cn - cena najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Co - cena oferty rozpatrywanej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

4.3. Sposób przyznawania punktów w kryterium zakres ubezpieczenia – wysokość franszyzy 

integralnej w Ubezpieczeniu Autocasco - 40% 

Sposób punktowania: 

- brak franszyzy integralnej - 40 pkt. 

- franszyza integralna do 150 zł – 20 pkt. 

- franszyza integralna od 151 do 350 zł – 10 pkt. 

- franszyza integralna od 351 do 499 zł – 5 pkt. 

- franszyza integralna 500 zł – 1 pkt. 

- dopuszczalna maksymalna wysokość franszyzy integralnej wynosi 500 zł. 

- Zamawiający nie dopuszcza franszyzy integralnej powyżej 500 zł. 

4.4. Ocena opierać się będzie na informacjach podanych przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym. 

4.5. Punkty w poszczególnych kryteriach będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4.6. W przypadku podania franszyzy w walucie obcej, do oceny zostanie przyjęta równowartość 

tej kwoty w złotych polskich według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 

4.7. Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria. 

4.8. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi 

formalne, nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

DZIAŁ XVI. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z wymaganiami 

określonymi w ustawie PZP i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów określonych w SIWZ. 

2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest to miejsce wykonywania działalności 

Wykonawcy którego ofertę wybrano, oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
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miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są to miejsce wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

2.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

2.4. Unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa pkt. 16.2, na stronie internetowej www.tamal.com.pl i miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach zgodnych z 

ustawą PZP od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

DZIAŁ XVII. INFORMACJA O POWTÓRZENIU USŁUG PODOBNYCH DO ZAMÓWIENIA 

PODSTAWOWEGO 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia 

polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego, w wysokości 

10% zamówienia podstawowego dla PAKIETU 2 Zamówienie udzielane będzie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

2. PAKIET 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany 

będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż 

zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz wyliczenia składki proporcjonalnie do ilości 

dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla 

każdej wystawionej polisy. 

DZIAŁ XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

DZIAŁ XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie w stosunku 

do wybranej oferty w następujących przypadkach i we wskazanym zakresie: 

1.1. zmiana obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich 

warunków umowy, 

1.2. zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z 

ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk, wymagające ograniczenia ochrony 

ubezpieczeniowej i aktualizacji składki, 

1.3. zwiększenie zakresu prowadzonej działalności albo potrzeba objęcia ochroną 

ubezpieczeniową określonych ryzyk, powodujące konieczność rozszerzenia lub zmiany 

zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki, 

1.4. uzupełnienie sumy gwarancyjnej, sumy ubezpieczenia, limitu po wypłacie odszkodowania, 

1.5. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych 

jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy 

prawnej, zmiana nazwy lub siedziby, 

1.6. obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub 

innych o podobnym charakterze, 

1.7. zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w 

umowie, 

1.8. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, 

1.9. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. 
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2. Zmiany w zawartej umowie, poza przypadkami wskazanymi w pkt. 19 mogą być dokonywane 

w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 144 ust.1 pkt.2) - 6) ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Wszystkie zamawiane rodzaje ubezpieczeń zawierane będą na bazie postanowień 

ustawowych oraz wskazanych przez Wykonawcę w ofercie ogólnych/szczególnych warunków 

ubezpieczenia Wykonawcy, z korektami stosownymi do przyjętego w Formularzu ofertowym - 

w Załączniku nr 2 do SIWZ zakresu ubezpieczenia. 

4. Zmiany istotnych postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie, wyłącznie w zakresie 

powyżej określonym. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi 

zobowiązania dla Stron do wprowadzania zmian. 

5. Pozostałe warunki umów określone zostały w ich wzorach, stanowiących odpowiednio do 

pakietów – Załączniki nr 6, 7, 8 do SIWZ. 

DZIAŁ XX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ 

1. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami odnośnie warunków SIWZ zamieszczane będą 

niezwłocznie na stronie internetowej www.poliklinika.koszalin.pl, bez ujawniania źródła 

zapytania. 

 

DZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

określonych w ustawie PZP zasad udzielania zamówień przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziele VI ustawy PZP. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

DZIAŁ XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie będą oni zobowiązani 

przedłożyć umowę regulującą ich współpracę. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 

93 ust. 1 ustawy PZP. 
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DZIAŁ XXIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, adres: ul. Szpitalna 

2, 75-720 Koszalin. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: iod@poloiklinika.koszalin.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. 

kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej 

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

- Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia   

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia    

- przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do    

przeniesienia    danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

 

DZIAŁ XXIV. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ charakterystyka Zamawiającego 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz pojazdów 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie Szkodowe 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 1 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 2 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 3 

9. Załącznik nr 9 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa 

10. Załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenie brak podstaw do wykluczenia 

11. Załącznik nr 11 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

12. Załącznik nr 12 do SIWZ oświadczenie art. 13, art. 14 RODO 

 


