
                                                 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

 
 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

ul. Ogrodowa 12 
15-027 Białystok 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
 
 
 

Przedmiot zamówienia 
 
 

Usługa ubezpieczenia  
BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

 
 

Znak sprawy: 04/ZP/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termin składania ofert:  19.11.2019 r. do godz. 14:15 
 
Termin otwarcia ofert:  19.11.2019 r., o godz. 14:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Warszawa, dnia 08.11.2019 
 
 
 



                                                 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

1. Postanowienia ogólne, tryb udzielania zamówienia 
1.1.  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą PZP. 

1.2.  Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy PZP. 

1.3.  Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie 
stanowią inaczej. 

1.4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
1.5.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
1.6.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
1.7.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
1.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
1.9.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się pojedynczy pakiet. 
1.10. 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.tamal.com.pl i www.bco.onkologia.bialystok.pl, natomiast część SIWZ objęta 
poufnością zostanie udostępniona zainteresowanemu Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku, wraz 
z zobowiązaniem do zachowania poufności o ich udostępnienie, na adres mailowy biuro@tamal.com.pl. 
We wniosku o przesłanie części poufnej SIWZ należy podać dane identyfikacyjne Wykonawcy oraz znak 
sprawy, którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści 
udostępnionych mu informacji i dokumentów. Powyższą klauzulą poufności objęte są następujące 
załączniki: 

a) Załącznik nr 1 do SIWZ  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
b) Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy  
c) Załącznik nr 3 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego. 

  

2. Informacje o Zamawiającym 
BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWOSKIEJ – CURIE 
ul. Ogrodowa  12, 15-027 Białystok 
PKD:  8610 Z        REGON: 050657379           NIP: 966 133 04 66 
E-mail:  bco@onkologia.bialystok.pl,  www.onkologia.bialystok.pl 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzył 
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia brokerowi 
ubezpieczeniowemu TAMAL Sp. z o.o. 

 

3. Informacje o Pełnomocniku Brokerze Ubezpieczeniowym 
Brokerem pełniącym funkcję pełnomocnika zmawiającego uczestniczącym w przygotowaniu procedury 
przetargowej, pośredniczącym przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– PZP  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 

 

4. Opis Przedmiotu Zamówienia 
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
Usługa ubezpieczenia BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej – Curie 

 
PAKIET 1 
Ubezpieczenie majątku  
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,  

http://www.tamal.com.pl/
mailto:bco@onkologia.bialystok.pl
http://www.onkologia.bialystok.pl/
mailto:biuro@tamal.com.pl
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PAKIET 2 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania 

mienia, z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. 
 

Kod grupy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
PAKIET 1 

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe  
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty  
66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 
66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia 
 

PAKIET 2 
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe  
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
 

 
4.2. 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 - Załączniki nr 4, 5 SIWZ. 

 

5. Termin wykonania zamówienia 
5.1. Przewidywany termin realizacji zamówienia:  
 

PAKIET 1 – 12 miesięcy z możliwością skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji polegającego na   
automatycznym przedłużeniu umowy na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia, czyli od 
01.01.2020 do 31.12.2020 r. a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji od 
01.01.2020 do 31.12.2021 

 

 
PAKIET 2 – 12 miesięcy z możliwością skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji polegającego na   

automatycznym przedłużeniu umowy na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia, czyli od 
01.01.2020 do 31.12.2020 r. a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji od 
01.01.2020 do 31.12.2021 

 
 

„Termin realizacji zamówienia” - przedział czasowy, w którym przypada początek okresu ubezpieczenia dla 
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 
Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego może wykraczać poza termin realizacji Umowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5.2. Sposób i forma płatności:  

 
PAKIET 1: przelewem, w 4 (czterech) ratach kwartalnych (zaokrąglonych do pełnego złotego) dla rocznego 

okresu ubezpieczenia 
 
PAKIET 2: przelewem, w 4 (czterech) ratach kwartalnych (zaokrąglonych do pełnego złotego) dla rocznego 

okresu ubezpieczenia 
 

6. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia 
6.1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  
6.1.2. 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 
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dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1508 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 2017 r. poz. 2344, ze zm.). 

6.1.3. 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 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. 

6.1.4. 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 2018 roku poz. 999 z późn. zm.), a w 
przypadku gdy rozpoczęli działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr. 59, poz. 344 z późn. zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu 
zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców powinien 
spełnić powyższe warunki. 

6.1.5. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3.  
6.2. 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. 

6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz dodatkowe dokumenty. Badanie 
i ocena ofert 

7.1. W celu 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 z wzorem Załącznika nr 6 oraz nr 7 do SIWZ.  

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

7.3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w oświadczeniach 
wskazanych w pkt. 7.1 SIWZ. 

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

7.5. Zamawiający może, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, na 
każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  

7.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 PZP składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 PZP (wzór stanowi Załącznik nr 8 do 
SIWZ) o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. Wraz z 
oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

7.7. Na podstawie art. 24 aa ust. 1. ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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7.8. Wykaz dokumentów, do złożenia których wezwany zostanie wykonawca, którego oferta uznana zostanie 
za najkorzystniejszą: 

7.8.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien 
złożyć zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, o którym mowa zgodnie z ustawą z dnia  
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018r. poz. 999 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);  

7.8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
Wykonawca przedłoży (dotyczy każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia): 
7.8.2.1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy,  

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

zamiast dokumentów: 
7.8.3.1. 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). 

7.9. W odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, brak podstaw do wykluczenia 
powinien zostać wykazany przez każdego z Wykonawców. 

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

 

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

8.1. 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. 

8.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:    
pisemnie lub drogą elektroniczną – e-mailem, z zastrzeżeniem pkt. 8.3.  

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

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawach formalnych i 
merytorycznych, jest Broker Maciej Karbowiak  
tel. 22 828 26 41                      
od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 16:00  
adres e-mail: biuro@tamal.com.pl 
 

10. Wymagania dotyczące wadium  

mailto:biuro@tamal.com.pl
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Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 

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

12. Opis sposobu przygotowania ofert 
12.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę dla danego pakietu. Wykonawca może, według 

własnego wyboru, złożyć ofertę w ramach jednego lub dwóch pakietów. Zamawiający nie określa 
maksymalnej liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy. 

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta o treści niezgodnej z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 
2 ustawy PZP, zostanie odrzucona. 

12.3. Poza formularzem ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) lub też własnym formularzem Wykonawcy, 
odpowiadającym warunkom SIWZU, Wykonawca składa następujące  oświadczenia i dokumenty: 

12.3.1. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, 
12.3.2. Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk, 
12.3.3. Załącznik nr 6 do SIWZ  –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
12.3.4. Załącznik nr 7 do SIWZ –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
12.3.5. Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie RODO 

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

12.5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca zamieszcza 
informację o podwykonawcy w oświadczeniach. 

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

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

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

12.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

12.10. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy winny być załączone w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii. 

12.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 
jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości.  

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

korespondencji, z dopiskiem:  
 

„PRZETARG NIEOGRANICZONY -  USŁUGA UBEZPIECZENIA  
BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, ZNAK SPRAWY 04/ZP/2019” 
  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA  19.11.2019 r. godz. 14:30 
 

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

12.15. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 
terminu składania ofert. 
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12.16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
12.17. Składane w postępowaniu oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4. ustawy PZP. 

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

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

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
13.1. Miejsce składania ofert: 

Siedziba pełnomocnika / brokera ubezpieczeniowego TAMAL Sp. z o.o.  
ul. Stefana Jaracza 6 lok. 4, 00-378 Warszawa 
 

13.2. Termin składania ofert do 19.11.2019 r., do godz. 14:15 
W przypadku przesłania oferty decyduje data jej doręczenia. Oferta złożona po ww. terminie zostanie 
zwrócona bez otwierania w terminie określonym w ustawie. 

 

13.3. Miejsce otwarcia ofert: 
Siedziba pełnomocnika / brokera ubezpieczeniowego TAMAL Sp. z o.o.  
ul. Stefana Jaracza 6 lok. 4, 00-378 Warszawa 
 

13.4.  Termin otwarcia ofert – 19.11.2019 r., o godz. 14:30 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny i informacje dotyczące walut obcych 
14.1. Wykonawca określa łączną cenę brutto/składkę ubezpieczeniową oraz ceny cząstkowe za poszczególne 

ubezpieczenia w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ. 
14.2. Cena/składka podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w polskich złotych.  
14.3. 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. 

14.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
14.5. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów 

ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem członkostwa w TUW. 

 

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

  
15.1. Ocena dokonywana jest dla każdego pakietu osobno. 

 
15.2. PAKIET 1 

Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert: 
Cena - 60% 
Zakres ubezpieczenia – klauzule fakultatywne - 40% 

 
15.2.1. 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 
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15.2.2. Sposób przyznawania punktów w kryterium zakres ubezpieczenia – klauzule: 

 
       - klauzula przeoczenia 

          Wykonawca, który zaoferuje klauzulę  otrzyma 10 pkt. 
        Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

- klauzula cyberataku   
Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma 10 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

       - Klauzula funduszu prewencyjnego  
 Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma 10 pkt. 

        Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
      - klauzula dedykowanego likwidatora  

          Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma 10 pkt. 
        Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

      

         
15.2.3. Ocena opierać się będzie na informacjach podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.  
15.2.4. Punkty w poszczególnych kryteriach będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
15.2.5. Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria. 
15.2.6. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, 

nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 
15.2.7. 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. 

 
15.3. PAKIET 2 

    Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert: 

 Cena - 60% 
Zakres ubezpieczenia – wysokość franszyzy integralnej i klauzula fakultatywna w Dobrowolnym 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia - 40% 

 
15.3.1. 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 

 
15.3.2. Sposób przyznawania punktów w kryterium zakres ubezpieczenia – klauzule 

 

- klauzula szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia  
Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma 10 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

       - klauzula przeoczenia 
          Wykonawca, który zaoferuje klauzulę  otrzyma 10 pkt. 

        Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
      - klauzula dedykowanego likwidatora  

          Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma 10 pkt. 
        Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 

       - Klauzula informacyjna 
 Wykonawca, który zaoferuje klauzulę otrzyma 10 pkt. 

        Wykonawca, który nie zaoferuje klauzuli otrzyma – 0 pkt. 
 

15.3.3. Ocena opierać się będzie na informacjach podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.  
15.3.4. Punkty w poszczególnych kryteriach będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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15.3.5. 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. 

15.3.6. Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria. 
15.3.7. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, 

nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów. 
15.3.8. 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. 

 

16. Wybór oferty najkorzystniejszej i ogłoszenie wyników postępowania 
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z wymaganiami określonymi 

w ustawie PZP i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów określonych 
w SIWZ. 

16.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
16.2.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest to miejsce wykonywania działalności Wykonawcy którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są to miejsce wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

16.2.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
16.2.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
16.2.4. Unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt. 
16.2, na stronie internetowej www.tamal.com.pl  i na stronie www.onkologia.bialystok.pl oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

16.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym w ustawie pzp. 

 
17. Informacja o powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu 
usług podobnych do zamówienia podstawowego, w wysokości 10% zamówienia podstawowego dla PAKIETU 1.  
Zamówienie udzielane będzie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 
6 ustawy PZP.  

 

PAKIET 1 
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. 
 

18. Prawo opcji 
 

18.1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na automatycznym 
przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli 
Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia 
o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres. 

18.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 18.1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego  

20.1. Istotne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorach umów 
stanowiących: 

http://www.onkologia.bialystok.pl/
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20.1.1. dla PAKIETU 1 - Załącznik nr 4 do SIWZ, 
20.1.2. dla PAKIETU 2 - Załącznik nr 5 do SIWZ, 

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w następujących przypadkach i 
we wskazanym zakresie: 
20.2.1. konieczność wprowadzenia zmian do umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, 

normach, dyrektywach, standardach poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian, bez 
wpływu na wysokość składek ubezpieczeniowych; 

20.2.2. w razie zmiany: 
20.2.2.1. stawki podatku VAT, 
20.2.2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

20.2.2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, 
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej 
Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona wnioskująca 
zobowiązana jest racjonalnie wykazać, w jakim stopniu zaistniałe ww. zmiany mają wpływ na koszt 
wykonania umowy; 

20.2.3. zaistnieją  po stronie Wykonawcy okoliczności umożliwiające obniżenie wysokości składek 
ubezpieczeniowych np.  w ramach prowadzonej polityki promocyjnej, pod warunkiem dokonania 
stosownych uzgodnień między stronami; 

20.2.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie zgodnie z art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 

20.3.  Zmiany istotnych postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie. 

 
21. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ 

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

21.2. 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. 

21.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu, o którym mowa w pkt. 21.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

21.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt. 21.2. 

21.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami odnośnie warunków SIWZ zamieszczane będą niezwłocznie na 
stronie internetowej www.tamal.com.pl i na stronie www.onkologia.bialystok.pl, bez ujawniania źródła 
zapytania. 
 

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

22.1. 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. 

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

 

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

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

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

http://www.onkologia.bialystok.pl/
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23.3. 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.  

 
24. Obowiązek informacyjny RODO  

Zamawiający wykonując obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej 
– Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, tel/fax: 85 66 46 853; mail: bco.onkologia.bialystok.pl 

 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym  mogą się Państwo kontaktować w 
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
mlaskowski@onkologia.bialystok.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy 04/ZP/2019 na Usługę ubezpieczenia 
Białostockiego Centrum Onkologii,  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie za-mówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

 nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
25. Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy  

25.1. Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie 
umowy o pracę, co najmniej 1 osoby w wymiarze 1/1 etat, która będzie wykonywała czynności w 
zakresie obsługi polis i likwidacji szkód.  

25.2. Jeżeli czynności określone w pkt. 24.1 Wykonawca będzie realizował poprzez podwykonawcę, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania zobowiązania określonego w pkt. 24.1 przez 
podwykonawcę.  

25.3. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w 
pkt. 24.1 lub 24.2.  
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25.4. Wykonawca potwierdza wymagania określone w pkt. 24.1 poprzez przedstawienie Zamawiającemu 
oświadczenia własnego (a w przypadku o którym mowa w pkt. 24.2 oświadczenia podwykonawcy), z 
którego będzie wynikać: fakt zawarcia umowy o pracę, data zawarcia umowy, zakres 
obowiązków/nazwa stanowiska, rodzaj umowy (pełen wymiar czasu pracy), okres obowiązywania 
umowy.  

25.5. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 24.4 Wykonawca przedstawia w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych.  

25.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji niniejszej umowy zwrócić się do 
Wykonawcy o udokumentowanie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia poprzez przedstawienie 
dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją z zachowaniem przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych, w formie zanonimizowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania.  

25.7. W przypadku o którym mowa w pkt. 24.2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde 
wezwanie Zamawiającego dokumentacji wskazanej w pkt. 24.6 powyżej w odniesieniu do osoby/osób 
wykonujących w toku realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt. 24.1 zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę przez podwykonawców Wykonawcy. Termin określony w pkt. 24.6 stosuje się.  

25.8. Zatrudnienie do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 24.1, będzie trwać w całym okresie 
wykonywania przedmiotu umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 
okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia (a w przypadku o którym mowa w pkt. 24.2 
zapewnienia zatrudnienia przez podwykonawcę) na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą – pkt. 24. 4-7 stosuje się odpowiednio.  

25.9. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania o którym mowa w pkt. 24.1 lub 
odpowiednio w pkt. 24.2 Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych) za każdy miesiąc niewywiązania się z zobowiązania. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 
karę umowną w wyżej wymienionej wysokości również w przypadku nieprzedłożenia w terminie 
określonym w, odpowiednio, pkt. 24.5, 24.6 lub 24.7 oświadczeń lub dokumentacji wskazanych w wyżej 
wymienionych ustępach objętych żądaniem Zamawiającego.  

 

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 Wzór-umowy-dla-PAKIETU-1 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór-umowy-dla-PAKIETU-2 
6. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
7. Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
8. Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa 
9. Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie RODO 
10. Załącznik nr 10 do SIWZ Wniosek o udostępnienie części poufnej 
 
         
 
 

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

 
 
 

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


