Gdynia, dnia 21 grudnia 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: SIWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą:

„Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego,
ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
oraz ubezpieczenia komunikacyjnego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”

Wspólny słownik zamówień (kody CPV):
66510000-8
66514150-2
66516000-0
66515200-5
66516300-3

usługi ubezpieczeniowe
usługi ubezpieczenia statków
Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Usługi ubezpieczenia własności
usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej

Znak postępowania:
NZ-ET/II/PN/05/20

ZATWIERDZAM:
Dokument podpisany przez
Sebastian Kluska
Data: 2020.12.24 09:39:48
CET
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I.

Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Adres Zamawiającego: 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
NIP: 586 20 76 216
Regon: 192634129
Strona internetowa Zamawiającego: www.sar.gov.pl
Adres e-mail: office@sar.gov.pl
Adres platformy zakupowej: https://sar.ezamawiajacy.pl/
Sekretariat Dyrektora: tel. + 0048 58 661 52 22, fax. + 0048 58 620 53 38
Znak postępowania: NZ-ET/II/PN/05/20
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy wykorzystaniu platformy zakupowej
Zamawiającego: https://sar.ezamawiajacy.pl/, do której dostęp można uzyskać bezpośrednio
lub przez stronę internetową Zamawiającego: https://www.sar.gov.pl/pl/publicorder/1/state.

II.
1.

2.
3.

III.
1.

Tryb udzielenia zamówienia i procedura
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z
późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp) oraz przepisów aktów prawnych wykonawczych do ustawy Pzp.
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów dla zamówień o wartości równej lub
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów,
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.
Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: OPZ)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia w następującym zakresie:
1) Cześć 1 - ubezpieczenie morskie obejmujące:
a) Ubezpieczenie Kadłub i Maszyny oraz OC Armatora statków ratowniczych i statków do
zwalczania rozlewów wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ, który stanowi załącznik
nr 6a do SIWZ.
b) Ubezpieczenie Kadłub i Maszyny oraz OC Armatora skuterów wodnych i łodzi
ratowniczych wymienionych w załączniku nr 2 do OPZ, który stanowi załącznik nr 6a do
SIWZ.
c) Ubezpieczenie sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych
oraz pojazdu podwodnego wraz z oprzyrządowaniem wymienionych w załączniku nr 3
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do OPZ, który stanowi załącznik nr 6a do SIWZ.
d) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków załóg jednostek pływających.
e) Ubezpieczenie Rzeczy Osobistych załóg jednostek pływających.
2) Część 2 – ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące:
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu
posiadania mienia i prowadzenia działalności lądowo – biurowej.
3) Część 3 – ubezpieczenie komunikacyjne obejmujące:
a) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
b) Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń Autocasco i od kradzieży.
c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu
mechanicznego.
d) Ubezpieczenie assistance.
2. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa:
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6a, 6b, 6c do SIWZ,
2) wzory umów – załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ.
3. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich
dokumentów zamówienia, które należy odczytywać wraz z modyfikacjami i zmianami
wnoszonymi przez Zamawiającego w toku postępowania.
4. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym w SIWZ. Wszelkie postanowienia SIWZ wskazujące w szczególności
na typ, normy, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać
wraz z wyrazami „lub równoważne”.
5. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować
równoważność w zakresie parametrów równoważności, tj. parametrów użytkowych,
funkcjonalnych i jakościowych. Obowiązek udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia
jest równoważny do opisanego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy.
6. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
– usługa ubezpieczenia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na dowolnie wybraną/e część/ci
zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) aukcji elektronicznej,
3) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
10. Zamawiający wymaga, by czynności związane z realizacją zamówienia w zakresie:
1) wystawiania polis ubezpieczeniowych,
2) rozliczania płatności,
3) bieżącej obsługi ubezpieczenia Zamawiającego,
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, w przypadku, gdy ww. czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. D.U. 2020 poz.
1320).
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11. Zamawiający wymaga udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę,
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 10, poprzez dostarczenie Zamawiającemu w
terminie 30 dni liczonych od dnia podpisania umowy oświadczenia potwierdzającego, że osoby
wykonujące czynności, o których mowa w ust. 10 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
13. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności 1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.
14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
1
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przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego w ust. 10 czynności.
15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
16. Zamawiający nie przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
17. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z klauzulą automatycznego
pokrycia – szczegóły zostały opisane w:
1) rozdziale VI ust. 7 załącznika nr 6a do SIWZ,
2) rozdziale I ust. 9 pkt. 9.3 i 9.14 załącznika nr 6b do SIWZ.
IV. Termin wykonania zamówienia
1.

Termin wykonania zamówienia, dla:
1) Części 1 - ubezpieczenia morskiego:
2) Części 2 - ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia OC:
3) Części 3 - ubezpieczenia komunikacyjnego:

01.04.2021 – 31.03.2022 r.
22.03.2021 – 21.03.2022 r.
01.03.2021 – 28.02.2022 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę (-ów):
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia,
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1444) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444),
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769),
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
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spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 2),
4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów,
6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
9) który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
10) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U.
2020 poz. 358),
11) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne,
12) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).
4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi:
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1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.
1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia,
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy Pzp,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust.
5 pkt 1 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o
których mowa w ust. 1 powyżej pozostają bez zmian.
7. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie części 1 zobowiązany
jest wykazać, że posiada odpowiednie zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.), w Dziale II w grupach co najmniej 1, 6, 12.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej, może złożyć ofertę w ramach swobody
świadczenia usług, po złożeniu otrzymanego od organów nadzorczych państwa, w
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którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń zezwolenia na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję
Nadzoru Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.
b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie części 2 zobowiązany
jest wykazać, że posiada odpowiednie zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.), w Dziale II w grupie co najmniej 8, 9, 13.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej, może złożyć ofertę w ramach swobody
świadczenia usług, po złożeniu otrzymanego od organów nadzorczych państwa, w
którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń zezwolenia na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję
Nadzoru Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.
c) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie części 3 zobowiązany
jest wykazać, że posiada odpowiednie zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.), w Dziale II w grupie co najmniej 3,10.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej, może złożyć ofertę w ramach swobody
świadczenia usług, po złożeniu otrzymanego od organów nadzorczych państwa, w
którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń zezwolenia na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję
Nadzoru Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ oraz potwierdzone w
dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
udziału w postępowaniu określony w:
1) ust. 7 pkt 1) lit. a) winien spełniać każdy z Wykonawców,
2) ust. 7 pkt 1) lit. b) winien spełniać każdy z Wykonawców.
3) ust. 7 pkt 1) lit. c) winien spełniać każdy z Wykonawców.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.
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VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
1.

2.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 4 do Rozporządzenia
wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod
adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, należy
zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam
instrukcją, wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności
Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza, czy zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi
podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców),
natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja
A i B oraz w Części III,
2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D,
3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić
niewypełnioną.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) sporządza się, pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego i
platformie zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z
tych Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
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3.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę braku
podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W zakresie braku podstaw wykluczenia:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 7 do SIWZ,
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w lit. a) powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny 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 ustawy Pzp,
b) w lit. b) i lit. c) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w lit. a) oraz lit. b) tiret drugie, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w lit. b) tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w lit. a) i b) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
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oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby, a data takiego oświadczenia winna odpowiadać
odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
2) W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy
organ lub inny dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie grup
ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, wynikający z obowiązujących przepisów
prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). Wykonawca w takiej
sytuacji wskazuje Zamawiającemu rejestr, z którego możliwym jest pobranie wskazanych
dokumentów. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy dokumenty te
sporządzone są w języku obcym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia
tłumaczenia na język polski wskazanego dokumentu.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.
3.

4.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformy
zakupowej: https://sar.ezamawiajacy.pl/, z zastrzeżeniem ust. 4.
Instrukcja korzystania z platformy zakupowej: https://sar.ezamawiajacy.pl/ znajduje się pod
adresem
https://sar.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesL
ist&clientName=sar&USER_MENU_HOVER=publicFilesList.
W przypadku awarii platformy zakupowej dopuszcza się, aby komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, przekazywane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej.
Sposób sporządzenia dokumentów i oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w niniejszej SIWZ, należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku przekazywania Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w
języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku braku złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienia postępowania.
W przypadku niezłożenia pełnomocnictwa lub złożenia wadliwego pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje
zapytania do Zamawiającego ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ.
Zapytania należy składać w sposób określony w ust. 2.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 14, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 14.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zmawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego i platformie zakupowej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
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zmienić treść SIWZ. Zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego i platformie zakupowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się
odpowiednio.
19. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla
Zamawiającego i Wykonawców.
20. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) Marcin Jarosiewicz,
2) Sylwia Maciejewska.
Kontakt z ww. osobami możliwy jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
VIII.
1.
IX.
1.
2.
3.

X.
1.

2.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Opis sposobu przygotowywania ofert
Wymagania ogólne:
1) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: https://sar.ezamawiajacy.pl/.
2) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy lub cztery części zamówienia.
4) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5) Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
6) W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez
osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy
ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty
poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
8) Zamawiający nie określa i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
Forma oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2) Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy elektronicznej.
3) Ofertę należy podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
14
NIP: 586-20-76-216 REGON: 192634129
e-mail: office@sar.gov.pl
www.sar.gov.pl

3.

4.

5.

4) Dokumenty, oświadczenia lub kopie dokumentów lub oświadczeń, dołączane do oferty,
należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
6) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7) W przypadku załączania do oferty dokumentów, oświadczeń lub kopii dokumentów lub
oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie
w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one
zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
9) W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku oznaczonym jako
tajemnica przedsiębiorstwa.
Zawartość oferty.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wg
załączników nr 5a, 5b i/lub 5c do SIWZ,
2) oświadczenia JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wg załącznika nr
3 do SIWZ lub z wykorzystaniem formularza ESPD,
3) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
4) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej dla
pełnomocnictwa,
5) jeżeli dotyczy – informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa opatrzone
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty.
Sposób złożenia oferty przez Wykonawcę przy wykorzystaniu platformy zakupowej
Zamawiającego został opisany w instrukcji znajdującej się pod adresem
https://sar.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesL
ist&clientName=sar&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
Cofnięcie i zmiana oferty.
1) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub cofnąć ofertę za
pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, postępując wg instrukcji
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zamieszczonej na ww. platformie.
2) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
XI.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Termin składania i otwarcia ofert oraz miejsce otwarcia ofert
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://sar.ezamawiajacy.pl/ w terminie do dnia 30 stycznia 2021 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, tj.
Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa w sali sztabowej (parter) w Gdyni (kod pocztowy:
81-340) przy ul. Hryniewickiego 10.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Do otwarcia ofert posłuży platforma zakupowa.
W terminie otwarcia ofert Zamawiający rozszyfruje oferty złożone w terminie składania ofert,
następnie odczyta nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Osoby uprawnione: Wojciech Rolbiecki, Jacek Mierzejewski, Sylwia Maciejewska.
Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje
system przepustek wydawanych przez Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu
tożsamości. Chcąc uczestniczyć w otwarciu ofert, należy uwzględnić czas niezbędny na
otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby Zamawiającego.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego
i platformie zakupowej: https://sar.ezamawiajacy.pl/ informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca przedstawi cenę brutto oferty w sposób określony w Formularzu oferty. Wzory
formularzy ofert dla poszczególnych części zamówienia stanowią załączniki nr 6a, 6b i 6c.
2. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie OPZ z uwzględnieniem pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami.
3. Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106), należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Cena musi być podana cyfrowo i słownie w polskich jednostkach pieniężnych (PLN) z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę
pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
6. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walucie obcej.
7. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
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powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wzór oświadczenia został wskazany
w formularzach oferty stanowiącymi załączniki nr 5a, 5b, 5c do SIWZ.
Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
1) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
2) import usług lub towarów,
3) mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę kwota wymieniona na formularzu oferty jako „cena
brutto”, a w przypadku ofert prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, „cena netto” powiększona o należny podatek wynikający z przepisów o podatku
od towarów i usług.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryteria oceny ofert, jak poniżej:
1) Część 1: cena oferty 95% oraz wysokość franszyzy redukcyjnej 5%.
2) Część 2: cena oferty 90% oraz wybór klauzul fakultatywnych 10%.
3) Część 3: cena oferty 90% oraz wybór klauzul fakultatywnych 10%.
2. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert, dla:
1) Kryterium oceny ofert – cena:
a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Za
cenę oferty uznaje się łączną wartość brutto realizacji zamówienia określonego we
wzorze umowy oraz Opisie przedmiotu zamówienia.
b) Punkty w kryterium ceny będą obliczane na podstawie wzoru:
PC = Cmin/Cof x W
gdzie:
PC
Cmin
Cof
W

– oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium ceny oferty
– oznacza wartość brutto najniższej ceny niniejszego kryterium spośród złożonych i ważnych ofert
– oznacza wartość brutto ceny niniejszego kryterium ocenianej oferty
– oznacza wagę przyznaną cenie oferty, odpowiednio dla części 1 – 95, dla części 2 – 90, dla części 3 –
60, dla części 4 – 90.

c) Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę niniejszego kryterium otrzyma
odpowiednio: 95 punktów dla części 1, 90 punktów dla części 2, 90 punktów dla części
3, pozostali odpowiednio mniej wg wskazanego w lit. b) wzoru.
d) Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy akceptacji klauzul lub franszyz, ofercie zostanie
przyznane 0 pkt w tym kryterium.
2) Kryterium oceny ofert - wysokość franszyzy redukcyjnej lub wybór klauzul
fakultatywnych, dla:
Części nr 1 - ubezpieczenia morskie - wysokość franszyzy redukcyjnej – 5 pkt:
a) W przypadku kryterium „Franszyza redukcyjna”, Zamawiający przyzna ofercie
następującą ilość punktów, w zależności od wysokości franszyzy redukcyjnej.
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3.

Wykonawca wybiera jedną z niżej wymienionych franszyz dla poszczególnych rodzajów
statków ratowniczych i do zwalczania rozlewów, łodzi ratowniczych, skutera wodnego
ratowniczego, sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych
oraz pojazdu podwodnego:
− dla statku m/s Kapitan Point oraz statków typu SAR 3000:
➢ 5000 USD: 1,50 pkt
➢ 6000 USD: 1,00 pkt
➢ 7000 USD: 0,50 pkt
− dla pozostałych statków ratowniczych i m/s Czesław II:
➢ 500 USD:
1,50 pkt
➢ 750 USD:
1,00 pkt
➢ 1000 USD: 0,50 pkt
− dla łodzi ratowniczych, skuterów wodnych ratowniczych:
➢ 400 USD:
1,00 pkt
➢ 500 USD:
0,50 pkt
− dla sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz
pojazdu podwodnego:
➢ 200 USD:
1,00 pkt
➢ 300 USD:
0,50 pkt
Części nr 2 - ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności – 10 pkt:
a) Wykupienie franszyzy redukcyjnej dla szkód w przenośnym sprzęcie elektronicznym
używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie całego świata – 5,00 pkt
b) Podniesienie sumy gwarancyjnej do 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia – 5,00 pkt
Części nr 3 – ubezpieczenie komunikacyjne- 10 pkt:
a) Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia dla pojazdów nieobjętych klauzulą
obowiązkową: 2,00 pkt
b) Klauzula terminu dokonania oględzin: 1,00 pkt
c) Klauzula zassania wody do silnika: 2,00 pkt
d) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie: 2,00 pkt
e) Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń: 1,00 pkt
f) Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej: 2,00 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która w ocenie
końcowej, zgodnie ze wzorem wskazanym poniżej, uzyska najwyższy wynik.
Ocena końcowa = PC + PU
gdzie:
P – suma punktów przyznanych danej ofercie
PC – punkty przyznane za cenę oferty brutto
PU - punkty przyznane w kryterium franszyzy redukcyjnej

4.

Obliczenia, o których mowa w ust. 1-3 powyżej zostaną dokonane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.

3.

Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz klauzule będące załącznikiem do umowy,
2) dane osoby umocowanej do podpisania umowy oraz dokumenty potwierdzające ww.
umocowanie.
W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez
dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego (np. konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która w sposób
niebudzący wątpliwości określa:
1) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia,
2) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3) oznaczenie czasu trwania umowy,
4) oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz zasady reprezentacji.
Zamawiający wszelką korespondencję oraz rozliczanie za wykonane dostawy prowadzić
będzie z upoważnionym reprezentantem konsorcjum,
5) określenie sposobu ustania umowy konsorcjum.

XV.
1.

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

XVI.
1.

Wzór umowy
Wzór umowy stanowią załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ.

XVII.
1.
2.
3.

4.

Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał, o
ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi. Zamawiający żąda przekazania przez Wykonawcę informacji na temat
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyć
realizację zamówienia.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
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1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.
IX. Klauzula informacyjna RODO
1.

1.
2.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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”:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa, z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 80 -340 Gdynia;
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ido@sar.gov.pl
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3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego;
4. 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 (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5. 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, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres
rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;
6. 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 zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Przy
czym 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;
3) 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 tj.
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;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.
10. Ponadto, stosownie do treści art. 8a ust. 5 ustawy Pzp:
1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
21
NIP: 586-20-76-216 REGON: 192634129
e-mail: office@sar.gov.pl
www.sar.gov.pl

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 2c
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 5b
Załącznik nr 5c
Załącznik nr 6a
Załącznik nr 6b
Załącznik nr 6c
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Szkodowość
Wzór umowy – ubezpieczenie morskie
Wzór umowy – ubezpieczenie mienia i OC z tytułu prowadzenia działalności
Wzór umowy – ubezpieczenie komunikacyjne
JEDZ
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej
Formularz oferty – ubezpieczenie morskie
Formularz oferty – ubezpieczenie mienia i OC z tytułu prowadzenia
działalności
Formularz oferty – ubezpieczenie komunikacyjne
OPZ – ubezpieczenie morskie
OPZ – ubezpieczenie mienia i OC z tytułu prowadzenia działalności
OPZ – ubezpieczenie komunikacyjne
Wzór oświadczenia dotyczącego uiszczania podatków, opłat i składek.
Wzór oświadczenia dotyczącego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

22
NIP: 586-20-76-216 REGON: 192634129
e-mail: office@sar.gov.pl
www.sar.gov.pl

