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GMlNA BABOSZEWO
(,9-130 Baboszewo, uJ. Warszawska 9A
Regon 130378054
NIP 5671790440

OgJoszenie nr 538902-N-2018 z dnia 20 18-03-30 r.

Gmina Baboszewo: Grupowe ubezpieczenie pracownik6w Urzltdu Gminy Baboszewo i
jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo oraz wsp6lmali:onk6w, partner6w Zyciowych i
pelnoletnich dzieci.
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Uslugi
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiljzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego
Zam6wienic dotyczy projektu lub programu wsp61finansowanego ze srodk6w Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

o zam6wicnie mogq ubiegac silt wy1llcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr~bnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bltdlj
realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznll i zawodowlj integracjlt os6b bltdljcych czlonkami
grup spolecznie mal'ginalizowanych
Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej llib wiycej
kategorii, 0 kt6rych mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichj ednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Post~powanie

przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie
Post~powanie

przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajllcy powicrzyl/powierzyJi

przeprowadzenic

post~powania

Tak
lnfonnacje na tcmat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyJi prowadzenie
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posttrpowania: Urz'!d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo - jako
jednostka obslllgllj ,!ca zgodnie z Uchwal,! Nr X III/94/20 16 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29
stycznia 20 16 r. w sprawie zapewnienia wspo1nej obslugi administracyjnej i organizacyjnej
jednostkom organi zaeyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora finan sow publicznych
PosttrPowanie jest przeprowadzane wspolnic przez zamawiajllcych
N ie

Jeze li tak. nalezy wymi enic zamawiaj,!cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj,! postt;powanie oraz
podac adresy ieh siedzib, krajowe numery identyfikaeyj ne oraz osoby do kontaktow wraz z
danymi do kontaktow:

Post~powanie

jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajllcymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania posttrpowania wspolnie z zamawiajllcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - majllce zastosowanie krajowe prawo zamowien
publiczn ych:
Inform acje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baboszewo, krajowy numer identyfikaeyjny 53359300000, ul.
ul. Warszawska , 09130 Baboszewo, woj. mazowieekie, panstwo Polska, tel. 23 6611091 ,
66110 92,661 1082, e-mail ugbaboszewo@wp.pl. faks 236 6 11 071.
Ad res strony internetowej (URL): www.bip.gminababoszewo.pl
Adres profilu nabywcy :
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska6 dostt;p do narzt;dzi i urz'!dzen lub
formato w plikow, ktore nie s,! ogolnie dostt;pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ1\CEGO: Administracja samorz'!dowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Geieli dofyczy) :

Podzia! obowi'lzkow mi t;dzy zamawiaj ,!cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postt;powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postt;powania z
zamawiaj,!cYl11i z ilUlych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zal11awiaj,!cych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postt;powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postt;powania odpowiadaj,! pozostali zal11awiaj,!cy, czy zal110wienie bt;dzie lldzielane przez
kazdego z zamawiajqcych indywid ualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w il11ieniu i na
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rzecz pozostalych zamawiaj'lcych) :

1.4) KOMUNIKACJ A:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostt;p do dokument6w z post4(powania mozna uzyskac
pod ad" csem (URL )
Tak
www.bip. gminababoszewo. pl

Adres strony internetowej , na kt6rej zamieszczona bt;dzie specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wicnia
Tak
www. bip. gminababoszewo.pl

Dostt;p do dokument6w z post4(powania jest ograniczony - wi4(cej informacji mozna uzyskac
pod adrescm
Nie

Oferty tub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w postt;powaniu nalezy przesylac:
Elektronicznic
Nie
adres

Dopuszczone jest przcslanie ofert lub wniosk6w

0

dopuszczenie do udzialu w

postt;powaniu winny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

WYlllagane jest przeslanie ofert tub wniosk6w

0

dopuszczenie do udzialu w postt;powaniu

winny spos6b:
Tak
hU1Y spos6 b:

Przesylk'l pocztow'!, kuriersk'l lub osobiscie w zamkniytej kopercie.
Adres:
Urz'!d Gm iny Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, KANCELARlA

l
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OGO LNA

Komunikacja elcktroniczna wymaga korzystania z
plik6w, 1<t6re nie sll og61nie

narz~dzi

i urzlldzen lub format6w

dost~pne

Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostyp do tych narzydzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajllcego: Grupowe ubezpieczenie pracownikow
Urzydu Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo oraz
wspolmalZonkow, partnerow zyciowych i pelnoletnich dzieci.
Numer referencyjny: OAiZP.271.1.3 .20 18
Przed

wszcz~ciem post~powania 0

udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

n.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi
n .3) Informacja

0

mozliwosci skladania ofert cz~sciowych

Zam6wien ie podzielone jest na cZysci:
Nie
Oferty lub wnioski

0

dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu

mozna skladac w

odniesieniu do:

Zamawiajllcy zastJ'zega sobie prawo do udzielenia IlIcznie

nast~pujllcych

cZ4!sci lub grup

cZ4!sci:

Maksymalna Iiczba

cz~sci

zam6wienia, na kt6re moze zostac udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:
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11.4) KrOtki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc doslaw, uslug lub
robot budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugl( lub roboty
budowlane: Przedmiotem zam6wieni a jest wykonanie zadania pn. "Grupowe ubezpieczenie
pracownik6w Urzydu Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo oraz
wsp6lmalzonk6w, partner6w zyciowych i pelnoletnich dzieci." Szczeg6lowe informacje na lemat
przedmiotu zam6wienia znaj duj q siy w Zalqczniku

ill'

5 do SIWZ- Opis przedmiotu zam6wienia.

II.S) Glowny kod CPY: 665 10000-8
Dodatkowc kody CPY:
Kod CPY
66511000-5

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jeteli zamawiajqcy podaje informacje

0

wartosci

zamowienia) :

Wartosc bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego syslemu zakupow - szacunkowa calkowila
maksymalna warlosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien,

0

ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone
zam6wienia, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okrcs, w ktorym realizowane bl(dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa r3mowa lub okres, na ktory zostalustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi'lcach:

lub dniach:

lub

data
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Okres w miesii')cach Okres w dniach Data rozpoczycia Data zakonczenia
2018-05-01

2020-04-30

n.9) lnformacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.l) WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrcslonej dzialalnosci
zawodowej,

0

ile wynika to z odr~bnych przepisow

Okrdlenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek udzialu w postypowaniu dotycz'!cy
kompetencji lub uprawniell do prowadzenia dzialalnosci,

0

kt6rym mowa w pkt 5.2.1. lit. a)

SIWZ - jezeli wykaze, ze posiada uprawnienia do wykonywania dzialalnosc ubezpieczeniow,!
w mysl ustawy z dnia 11.09.2015 roku

0

dzialalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co

najmniej w zakresie ryzyk objytych przedmiotem zam6wienia.
Informacj e dodatkowe
III.1.2) Sytuacja fillansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek udzialu w postypowaniu dotyczi')cy
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

0

kt6rym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ - jezeli zlozy

oswiadczenie zgodnie z art.2Sa ust.1 pkt I ustawy Pzp (wz6r - zal. nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
IIl.1.3) Zdolnosc tcchniczna lub zawodowa
Okrd lenie wa runk6w: Wykonawca spelni warunek udziahl w postypowaniu dotycz'!cy
zdolnosci technicznej lub zawodowej , 0 kt6rym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ - jezeli zlozy
oswiadczenie zgodnie z mt.2Sa ust.1 pkt I ustawy Pzp (wz6r - zal. nr 2 do SIWZ).
Zamawiaji')cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku

0

dopuszczenie

do ud ziahl w postypowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj'!cych cZYllliosci przy realizacji
zam6wienia wraz z informacj,! 0 kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b:
Nie
Informacje dodatkowe:
IIl.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IIl.2.1) Podstawy wykluczcnia okreslone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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111.2.2) Zamawiajl!cy przewiduje wykJuczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S
ustawy Pzp Tak Zamawiaj,!cy przewiduje nastypuj,!ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okrdlona Vi art. 24 ust. S pkt 1 ustawy Pzp)

1II.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF; W CELU
WSTF;PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie

0

niepodleganiu wykJuczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

0

spelnianiu kryteri6w selekcji

post~powaniu

Tak

Oswiadczenie
Nie

1II.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 2S UST. 1 PKT 3
USTAWYPZP:
1. W cel u potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postypowaniu na
pod stawie art. 24 ust.l i ust.S pkt 1 Wykonawca sklada oswiadczenie ~ wz6r zal. m 3 do SIWZ
oraz odpis z wlasciwego rej estru lub z centralnej ewidencji i informacji

0

dzialalnosci

gospodarczej , jezeli odrybne przepisy wymagaj,! wpisu do rejestru lub ewidencji. 2.Jezeli
wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,
zam iast dokumentu, 0 kt6rych mowa w pkt 6.2. SIWZ - sklada dokument lub dokumenty
w),stawione w kraj u, w kt6rym wykonawca ma siedziby lub miej sce zamieszkania,
potwierdzaj,!ce odpowiednio , ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci,
wystawiony nie wczeSniej niz 6 mi esiycy przed uplywem terminu skladania ofert. 3.Jeze li w
kraju , w kt6r)'111 Wykonawca ma siedziby lub ll1iejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
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ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siy dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt 6.4.
SIWZ, zastypuje siy je dokumentem zawieraj'lcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji , lub oswiadczenie osoby,
kt6rej dokument mial dotyczyc, zlozone przed notariuszem lub przed organem s'ldowym,
admini stracyjnym alba organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzglydu na siedziby lub miej sce zamieszkania Wykonawcy lub miej sce zamieszkania tej
osoby. Przepis § 7 ust.2 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzaj6w dokllment6w, jakich moze Z<jdac Zamawiajqcy od Wykonawcy w postypowaniu 0
udzielenia zam6wienia - stosuje siy. 4.W przypadku w'ltpliwosci co do tresci dokumentu
zlozonego przez Wykonawcy, Zamawiajqcy moze zwr6cic siy do wlasciwych organ6w
odpowiednio kraj u, w kt6rym wykonawca ma siedziby lub miej sce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy,

0

udzielenie niezbydnych informacji

dotyczqcych tego dokumentu. 5.Zgodnie z art. 24 us!. 8 Pzp Wykonawca, kt6ry podlega
wykluczen iu na podstawie art. 24 ust. I pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, moze
przedstawic dowody na to, ze podjyte przez niego srodki s'l wystarczaj'lce do wykazaniajego
rzetelnosci, w szczeg61nosci udowodnic naprawienie szkody wyrzqdzonej przestypstwem lub
przestypstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniyzne za d07nan~ krzywdy lub naprawienie
szkody, wyczerpllj 'lce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wsp61pracy z organami scigania
oraz podjycie konkretnych srodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt6re s'l
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestypstwom lub przestypstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postypowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje siy,
jezeli wobec Wykonawcy, bydqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wy rokiem Sqdll zakaz ubiegania siy 0 udzielenie zam6wienia oraz nie uplynql okreslony w tym
wyrokll okres obowiqzywania tego zakazll. 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli
Zamawiajqcy, uwzglydniaj'lc wagy i szczeg61ne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za
wystarczajqce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 7. Zamawiaj'lcy z'lda od
wykonawcy, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach
okreslonych wart. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w dokument6w
wymi enionych w pkt 6.2.SIWZ 8.Wykonawca nie jest obowi'lzany do zlozenia dokumentu
potwierdzajqcego brak podstaw wykluczenia z postypowania

0

kt6rym mowa w pkt. 6.2.

SIWZ, jezeli Zamawiajqcy moze go uzyskac za pomocq bezplatnych i og6lnodostypnych baz
danych, w szczeg6 lnosc i rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dn ia 17 lutego 2005

1".

o infonnatyzacj i dzialalnosci podmiot6w reali zuj'lcych zadania publiczne (Dz.U.2017, poz.
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570). 9.W przypadku wskazania przez Wykonawcy dostypnosci oswiadczeillub dokumentow,
o ktorych mowa w § 5 (tj. skladanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udzialu w postypowaniu) i § 7 (tj. skladanych przez Wykonawcy majilcego
siedziby lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postypowaniu)
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w formie elektronicznej pod
okreSlonymi adresami internetowymi ogolnodostypnych i bezplatnych baz danych,
Zamawiajilcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcy
oswiadczenia lub dokumenty. 10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzialu
w postypowaniu Wykonawcow majilcych siedziby lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej , Zamawiajilcy moze z,!dac od Wykonawcy przedstawienia
tlumaczenia na jyzyk polski wskazanych przez Wykonawcy i pobranych samodzielnie przez
Zamawiaj')cego dokumentow. II.Zgodnie z 311. 24 ust. II Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotycz,!cych kwoty, jak,! zamierza
przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zloZyli
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow
platnosci 7.awartych w ofertach, przekazuje Zamawiaj,)cemu oswiadczenie 0 pr7.ynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,

0

ktorej mowa w

311.

24 ust. I pkt 23

Pzp. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze zloZyc
wraz z oswiadczeniem dokumenty b,!dz informacj e potwierdzaj,!ce, ze powi,!zania z innym
Wykonawc'! nie prowadz,) do zaklocenia konkurencji w postypowaniu 0 udzielenie
zam6wienia. Wzor oswiadczenia 0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej , o ktorej mowa wart. 24 ust. I pkt 23 Pzp stanowi zal'!cznik 111" 4 do SIWZ.
IlLS) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.S.I) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTF;POWANIU:
W celli potwierd zenia spelnienia warunkow udzialu w postypowaniu dotycz,!cych: I)
kompetencji lub uprawnieI1 do prowadzenia dzialalnosci,

0

ktorymmowa w pkt. 5.3.1 SIWZ,

Wykonawca Zezwolenie na wykonywanie dzialalnosci ubezpieczeniowej,

0

ktorym mowa w

ustaw ie z dnia II wrzeSnia 20 15 r 0 dzialalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale
II (tekst jednolity Dz. U. z 2017
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przed wejsciem w zycie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r.

0

dzialalnosci ubezpieczeniowej -

zaswiadczenie Ministra Finansow 0 posiadan iu zgody na wykonywanie dzialalnosci
ubezpieczeniowej 2) sytuacj i ekonomicznej lub finansowej okreslonego w pkt 5.3.2. SIWZ Wykonawca sklada oswiadczenie zgodnie z art.25a ust.1 ustawy Pzp - wzor zal. nr 2 do SIWZ
.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej okrdlonego w pkt 5.3 .3. SIWZ - Wykonawca sklada
oswiadczenie zgodnie z art.25a ust. 1 ustawy Pzp - wzor zal. nr 2 do SIWZ .
III.S.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCF; W POSTF;POWANIV NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 2S UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowane uslugi wymagan okreslonych przez
Zamawiajqcego - Wykonawca sklada Ogolne Warunki Grupowego Ubezp ieczenia w zakresie
obj<;tYIll przedllliotem zalllowien ia.
III.?) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - I1I.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.!) OPIS
IV.i.l) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.i.2) Zamawiajljcy zljda wniesienia wadium:
Nie
lnforlllacja na temat wadium

lV.i.3) Przewiduje

si~

udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie
Na lezy jloda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.i.4) Wymaga sit( zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolljczenia do
ofert katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza silt zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
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Nie
InforInacje dodatkowe:

IV.l.S.) Wymaga

si~

zlozenia oferty wariantowej:

Nie
DOpllSZcZa siy zlozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozen ie oferty wariantowej dopuszcza siy tylko z jednoczesnym zlozen iem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostanlj zaproszeni do udzialu w
post~powaniu

(przefarg ograniczony, negocjacje z ogioszeniem, dialog konkurencyjny, partnerStf1/O
innowacyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w
Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bydzie zawarta:

ezy przewiduje si<; ograniczenie liczby llczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba llczestnik6w llmowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wieni e obejmllje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej , na kt6rej b<;dl:) zamieszczone dodatkowe informacj e dotyczqce
dynamicznego systemll zakup6w:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej /dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siy zlozen ie ofer! w
formi e katalog6w elektronicznych:

Przewiduj e sil'( pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)
Nalezy podac adres strony internetowej , na kt6rej aukcja bydzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosei

b~dll

przedmiotem aukeji elektronicznej:

Przewiduje si~ ograniczenia co do przedstawionyeh wartosei, wynikajllee z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nalezy podac, kt6re informacje zostanlj udostypnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bydzie termin ich lIdostypnienia:
Informacje dotyczljce przebiegu aukcji elektroni cznej :
Jaki jest przewidziany spos6b postypowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bydlj warunki, na
jakich wykonawcy bydlj mogli licytowac (minimalne wysokosci postljpiell) :
Informacj e dotyczljce wykorzystywanego SprZytll elektronicznego, rozwiljza6 i specyfikacji
technicznych w zakresie polljcze6:
Wymagan ia dotycz'!ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w allkcji elektronicznej:
Informacje

0

liczbie etap6w aukcji elektroni cznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozy li nowych postljpiell, zostanq zakwalifikowani do nastypnego
etapll:
Warllnki zamkniycia aukcji elektronicznej :
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.l) Krytcria occny ofcrt:
IV.2.2) Krytcria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Wysokosc swiadczen

30,00

Dodatkowe swiadczenia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury,

0

kt6rej mowa wart. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacjc z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjnc
IV.3.1) Informacjc na temat ncgocjacji z ogloszeniem
Minimalne wy magania, kt6re musz'l spelniac wszystkie ofeliy:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzieleni a zam6wienia na podstawie ofert wSlypnych bez
przeprowadzcnia negocjacji
Przewidziany j est podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczby etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacjc na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagait zamawiaj'lcego lub informacja 0 sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja 0 wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkmencyjnego
przedstawili rozwiqzania stanowi'lce podstawy do skladania ofert, jezeli zamawiaj'lcy przewiduje
nagrody :

Wstypny hannonogram postypowani a:
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Podzial dialogu na etapy w ce lu ograniczenia liczby rozwi'lzan:
Na lezy podac informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj'lce minimalne wymagania, kt6rym musz'l
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na elapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj'lcych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bydzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost((pny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz'lce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacj i elektronicznej , w tym
wymagania techn iczne urz'ldzen informatycznych:
Spos6b postypo wania w toku licytacji elektronicznej , w tym okreslenie minimalnych wysokosci
post'lpiei\:
Informacj e 0 li czbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo:i:y li nowych post'lpiei\, zostan'l zakwalifikowani do nastypnego
etapu:
Termin skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkniycia licytacj i elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan'l wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zal116wieni a publi cznego, alba og6 lne warunki

UI11OWY,

alba wz6r

UI11OWY:

Wymagania dotycz'lce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Inforl11acje dodatkowe:
IV.S) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si'r istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Na lezy wskazac zakres, charakter zl11ian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj 'lcy dopuszcza zl11 iany istotnych postanowien zawartych w Umowie Generalnej w
stosllnkll do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: 1) zl11iany
terminll i okresu realizacji 111110wy, na uzasadniony wniosek Zamawiaj 'lcego za zgod'l stron
llmowy, 2) zmian w przedmiocie ubezpieczenia, sum i zakresu ubezpieczenia oraz zakresu
dzialalnosci Zamawiaj'lcego na uzasadniony wniosek Zamawiaj 'lcego za zgod'l stron llmowy
3)zmian w wysokosci sktadki ubezpieczeniowej w przypadku ustawowego wprowadzenia stawki
VAT na uslugi ubezpieczeniowe . W przypadku ustawowego wprowadzen ia podatku VAT na
uSllIgi ubezpiecze ni owe Wykonawca w trakcie reali zacji umowy bydzie m6gl podwyzszyc
nalezn'l wartosc za swiadczenie ubezpieczeniowe 0 wartosc stawki podatku VAT obowi'lzuj'lcej
od dniajej llstawowego wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6. t) Spos6b udost'rpniania informacji

0

charakterze poufnym (jete Ii do/yczy):

Srodki sluzlJce ochronie informacji 0 charakterze poufnym

IV.6.2) Tel'min skladania ofert lub wniosk6w

0

dopuszczenie do udzialu w post'rpowaniu :

Data: 20 18-04-09, godzina: 11:00,
Skr6cenie terminll skladania wniosk6w, ze wzg1ydu na piln'l potrzeby udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniel11):

Wskazac powody:
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J'tzyk lub jyzy ki, w jakich moglj bye sporzljdzane oferty lub wnioski

0

dopuszczenie do udzialu w

postypowaniu
>

IV.6.3) Termin zwillzania ofertll: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si«; uniewaznienie post«;powania

0

udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodzllcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj!\cych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia
calosci lub

0

Wo lnym Handlu (EFTA), ktore miaIy bye przeznaczone na sfinansowanie

cz~sci

zamowienia: Nie

IV.6.S) Przewiduje

si~

uniewaznienie

post~powania 0

udzielenie zamowienia, jezeJi srodki

sluz,]ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiaj!\cy zamierzal przeznaczye na sfinansowanie calosci lub

cz~sci

zamowienia, nie

zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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