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INFORMACJE OGÓLNE 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
2) Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na specyfikację 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
3) Formularz oferty powinien być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według warunków 

i postanowień zawartych w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany powinny być parafowane przez 
Wykonawcę. 

4) Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna 
rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

5) Każda ze stron oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania 
oferty. 

6) Oferta musi być trwale spięta, tak aby nie było możliwości jej zdekompletowania. 
7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie, w której musi być 

zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 
8) Wykonawca powinien uzyskać wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zawarcia 

i późniejszej realizacji zamówienia. 
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ROZDZIAŁ 1 - ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA 
1.1. Zamawiający:  

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 
ADRES:   UL. PRZEMYSŁOWA 4 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  
REGON - 100752056         NIP - 771 28 25 611 
 
FAX: (44) 646 15 66 

sekretariat@pwik.piotrkow.pl 

1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych  w Piotrkowskich 
Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. 

1.3. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:  

 
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW 
PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

 

1.4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została udostępniona na stronie 
internetowej:  

1) www.pwik.piotrkow.pl/przetargi/ogloszone-2020. 

2) https://pwikpiotrkow.bip.wikom.pl/strona/zamowienia-publiczne 

 

ROZDZIAŁ 2  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na grupowym ubezpieczeniu na życie dla 
pracowników Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 
Usługa ta obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonych oraz współubezpieczonych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Umowa Generalna Ubezpieczenia znajduje się w Załączniku 
nr 4 do SIWZ wraz z danymi do oceny ryzyka zamieszczonymi w Załączniku nr 4a. 

2.2. Przedmiot zamówienia wg słownika CPV:  

Główny przedmiot   - 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe, 
Dodatkowe przedmioty  - 66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie. 

ROZDZIAŁ 3 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY 

3.1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym FORMULARZU OFERTY, stanowiącym Załącznik 
nr 1 do SIWZ. 

3.2. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w rozdziale 4 i 7 SIWZ. 

Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3.3. Zamawiający zwróci się o przedstawienie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób. 

3.4. Wykonawca winien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ. 

3.5. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy 

mailto:sekretariat@pwik.piotrkow.pl#_blank
http://www.pwik.piotrkow.pl/przetargi/ogloszone-2020
https://pwikpiotrkow.bip.wikom.pl/strona/zamowienia-publiczne
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winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do 
podpisania oferty wraz z załącznikami musi bezpośrednio wynikać z  dokumentów dołączonych do 
oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez 
osoby do tego upoważnione. 

3.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 

3.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. W tym wypadku powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak 
składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 

3.8. Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę 
zewnętrzną należy opisać w następujący sposób: 

 
Oferta na: 

Grupowe ubezpieczenie na życie dla Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   
Nie otwierać przed ……………………. 2020 r., godz. ……………..00 

 
Ponadto koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej 
powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez 
otwierania w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia z opóźnieniem lub wycofania. 

3.9. Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi Wykonawca. 

3.10. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca 
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWC  Z POWODU NIE 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW. 

4.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu: 

4.1.1. Posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że prowadzi działalność stanowiącą przedmiot 
niniejszego zamówienia tzn. prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 
11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019. poz. 381 
ze zm.) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ. 

4.1.2. Posiadać wiedzę i doświadczenie.  

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował bądź realizuje usługi 
ochrony ubezpieczeniowej na rzecz co najmniej 3 podmiotów, polegające na ubezpieczeniu 
grupowym pracowników, przez okres co najmniej 2 lat (ciąg pełnych 24 miesięcy) dla grupy 
co najmniej 200 ubezpieczonych każda usługa  (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

4.1.3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza 
spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2).  
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4.1.4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza 
spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2). 

4.2. Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia / nie spełnia, na 
podstawie dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę, zgodnych z niniejszą SIWZ. 
Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.  

4.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia 
z powodu nie spełnienia warunków, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

4.3.1. oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do części II SIWZ, 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

4.3.2. Wykonawcy składający ofertą wspólną przedstawiają razem jeden dokument. Oświadczenie 
złożone wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną powinno być podpisane 
przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców składających ofertę 
wspólną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

4.3.3. zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający 
uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
ubezpieczeń Działu I załącznika do Ustawy działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 
r. w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

4.3.4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
nie później niż na dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

4.3.5. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków:  

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, musi on przedłożyć:  

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia nie 
później niż na dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

4.3.6. WYKAZ WYKONANYCH, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
(np. referencje). Wykonawca musi wykazać się realizacją minimum  3 usług - Załącznik nr 6 do 
SIWZ. 

4.4. Ocena sposobu spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, opisanych przez 
zamawiającego, dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie 
z regułą spełnia/nie spełnia. 

ROZDZIAŁ 5 - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 
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Ponadto Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, 
musi też wymienić wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy 
z Wykonawców udzielających umocowania musi się czytelnie podpisać na dokumencie 
pełnomocnictwa lub potwierdzić swój autograf imienną pieczątką. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem 
był jeden z Wykonawców ubiegających się  o udzielenie zamówienia. 

5.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

5.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców 
i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 2 dni przed podpisaniem umowy. Umowa 
regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać: 

5.3.1. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 

5.3.2. oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania 
umowy o realizację zamówienia, 

5.3.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z partnerów 
(współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy 
o realizacji zamówienia, 

5.3.4. zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

5.3.5. oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność 
solidarną za należyte wykonanie zamówienia, 

5.3.6. sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

5.3.7. wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu 
zamówienia, 

5.3.8. informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności 
od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów 
(współwykonawców) razem i każdego z osobna. 

ROZDZIAŁ 6 – WADIUM 

6.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ 7 - ZAWARTOŚĆ OFERTY 

7.1. Kompletna oferta musi zawierać: 

7.1.1. Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 

7.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. 

7.1.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. 

7.1.4. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski,                      
w zakresie ubezpieczeń Działu I załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ, 

7.1.5. W przypadku, gdy podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy będzie brać udział                   
w realizacji zamówienia Wykonawca przedkłada do oferty pisemne zobowiązanie tego(tych) 
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podmiotu(ów) do udostępnienia swoich zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia 
oraz dokumenty wymienione w ust. 4.3 niniejszej SIWZ w odniesieniu do tego podmiotu,  

7.1.6. Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie, których Wykonawca zamierza 
wykonać zamówienie, 

7.1.7. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy. 

7.1.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, 

7.1.9. Informację o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej, wg Załącznika nr 7 do 
SIWZ. 

7.1.10. pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ. 

ROZDZIAŁ 8 - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. 

ROZDZIAŁ 9 - TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

ROZDZIAŁ 10 - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT) 

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20-11-2020 r. do godz. 11:00 
(decyduje data wpływu do Zamawiającego). 

10.2. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy niezwłocznie. 

10.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300. 

UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna) 

w dniu 20-11-2020 r. o godz. 11:15 

10.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

ROZDZIAŁ 11 – OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

11.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami, w godzinach pracy Spółki, są:  

11.1.1. w zakresie przedmiotu zamówienia i w sprawach dotyczących procedury zamówień 
publicznych – Ewa Pijarowska. 

ROZDZIAŁ 12 - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA, WYJAŚNIEŃ, OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW 

12.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje itp. 
(dalej zbiorczo „Korespondencja”) - Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający 
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dopuszcza składanie „Korespondencji” za pomocą faksu na nr: +44 646 15 66 lub korespondencji 
elektronicznej na adres: sekretariat@pwik.piotrkow.pl . 

12.2. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji, która wpłynęła w formie 
elektronicznej lub za pośrednictwem faksu . 

Uwaga! Spółka pracuje w godz. 7.00 - 15.00. 

12.3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przedmiotu zamówienia. 

12.4. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, jednak 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. 

12.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

12.6. Treść wyjaśnień staje się nieodłączną częścią SIWZ. 

12.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej i BIP, 
bez ujawniania źródła zapytania, przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz przekaże 
Wykonawcom, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu  
i złożyli wniosek o przekazywanie wyjaśnień, informacji dotyczących zmian w SIWZ oraz zmian                 
w treści ogłoszenia. 

12.8. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może dokonać zmian w treści SIWZ. 

12.9. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie udostępniona na stronie 
internetowej zamawiającego. 

12.10. Jeżeli w wyniku zmiany w treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, 
Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
informację na stronie internetowej.             

ROZDZIAŁ 13 - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY 

13.1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, 
ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty wynikające 
z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.  

13.2. Cena ofertowa powinna być podana następująco:  

- Cena brutto (z VAT)  

13.3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).  

13.4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich.  

13.5. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie w sposób określony w Regulaminie zamówień publicznych 
obowiązującym w Spółce. 

13.6. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, oraz niezwłocznie 
zawiadomi o tej zmianie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

mailto:sekretariat@pwik.piotrkow.pl
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ROZDZIAŁ 14 - KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

14.1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, wyjaśnień  
dotyczących treści złożonych ofert.  

14.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  

14.2.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego  z niniejszego  
postępowania;    

14.2.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.   

14.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria oceny ofert:  

14.3.1. „cena” – waga 20% 

14.3.2. „warunki ubezpieczenia” – waga 60%    

14.3.3. „dodatkowe warunki ubezpieczenia” – 20%   

Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę 
oferty.  Punkty w wymienionych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

14.4. Kryterium „CENA”: 

14.4.1. W ubezpieczeniu grupowym na życie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość 
miesięcznej składki za osobę ubezpieczoną w każdym z wymaganych wariantów 
ubezpieczenia za pełny opisany i przyjęty przez Wykonawcę zakres ochrony.  

14.4.2. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy będzie wypłacał brokerowi Biuro 
Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o. w wysokości stanowiącej 10% raty 
składki zapłaconej przez Zamawiającego. 

14.5. Kryterium „dodatkowe warunki ubezpieczenia”. 

14.5.1. Przyjęcie warunku punktowanego jest dla Wykonawcy fakultatywne. 

14.5.2. Warunek fakultatywny NR 1 – Wykonawca zaoferuje wymagany minimalny czas pobytu 
w szpitalu w wyniku choroby uprawniających do wypłaty świadczenia – 2 dni. 

14.5.3. Warunek fakultatywny NR 2 – Wykonawca rozszerzy katalog poważnych zachorowań 
Ubezpieczonego o następującą jednostkę chorobową: 

„Zaawansowana niewydolność oddechowa z dowolnej przyczyny – rozumiana jako 
schyłkowe stadium chorób płuc powodujące przewlekłą niewydolność oddechową 
wyrażającą się wszystkimi niżej wymienionymi objawami: 
a) natężona objętość wydechowa jednosekundowa (FEV1) utrzymująca się na poziomie 
poniżej jednego litra w kolejnych badaniach, 
b) konieczność prowadzenia stałej terapii tlenem ze względu na hipoksemię, 
c) ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2) równe lub niższe, niż 55 mmHg, 
d) duszność spoczynkowa.” 

14.5.4. Warunek fakultatywny NR 3 – Wykonawca zaoferuje rozszerzenie katalogu procedur 
leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego do minimum 8 procedur medycznych 
i przedstawi wraz z ofertą stosowne postanowienie dodatkowe do ogólnych warunków 
ubezpieczenia w tym zakresie. 

14.5.5. Ocena kryterium „dodatkowe warunki ubezpieczenia” polega na przypisaniu dla każdego 
warunku punktowanego określonej liczby punktów zgodnie z pkt 15.6.  niniejszej SIWZ. 
Wykonawcy zostanie przyznana liczba punktów odpowiadająca zadeklarowanemu przez 
niego fakultatywnemu warunkowi ubezpieczenia. 
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14.5.6. W odniesieniu do Warunku fakultatywnego nr 1, 2 lub 3 wymagane jest, w Formularzu 
„Oferta” pkt 5.3. – Załącznik nr 1, jednoznaczne ustosunkowanie się Wykonawcy co do 
przyjęcia warunku fakultatywnego – oznaczenie słowem „TAK” lub nie przyjęcia warunku 
fakultatywnego – oznaczenie słowem „NIE”. 

14.5.7. Jeżeli w ofercie przy warunku fakultatywnym będzie zakreślone NIE lub jeżeli pole zostanie 
nieoznaczone, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zadeklarował warunku 
fakultatywnego i do obliczeń przyjmie dla tej pozycji wartość 0 pkt. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie zadeklaruje żadnego ze wskazanych warunków punktowanych, jego oferta 
w kryterium „warunki ubezpieczenia otrzyma” 0 pkt. 

14.5.8. Zaakceptowanie warunku fakultatywnego przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do 
żądania zapłaty dodatkowej składki. 

14.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy  złożyli te oferty, 
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy  w ofertach dodatkowych 
nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w specyfikacji 
warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną, zgodnie ze wzorem, jak wyżej.  

ROZDZIAŁ 15 - INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

15.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, przyjęcia warunków fakultatywnych. 

15.3. Oferty nieodrzucone będą oceniane wg poniższych zasad: 

15.4. Zasady oceny kryterium „Cena”. 

15.4.1. Kryterium „cena” (ilekroć mowa poniżej o „cenie oferty” należy przez to rozumieć 
kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej „cena”), będzie rozpatrywane na podstawie 
ceny brutto, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 

15.4.2. Wykonawca określi w sposób jednoznaczny cenę oferty jako średnią jednostkową składkę 
miesięczną za ubezpieczonego. 

15.4.3. Oferowana średnia jednostkowa składka miesięczna ( S ) wyliczona zostanie na podstawie 
wzoru matematycznego: 

3

321 ZZZS
++

=
 

gdzie: 
Z1 – Jednostkowa składka miesięczna za wariant I ubezpieczenia, 
Z2 – Jednostkowa składka miesięczna za wariant II ubezpieczenia, 
Z3 – Jednostkowa składka miesięczna za wariant III ubezpieczenia. 

 

15.4.4. Wykonawca poda cenę jednostkową odpowiadającą wysokości jednostkowej składki 
miesięcznej za osobę ubezpieczoną osobno dla każdego z trzech wariantów ubezpieczenia. 

15.4.5. Cena oferty (C) jest równa średniej jednostkowej składce miesięcznej za ubezpieczonego. 
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SC =  

gdzie: 
C - Cena badanej oferty, 

S - Oferowana średnia jednostkowa składka miesięczna za ubezpieczonego. 

 

15.4.6. Podana przez Wykonawcę cena oferty obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia 
w odniesieniu do jednej osoby ubezpieczonej w każdym z trzech wariantów 
ubezpieczenia, wraz z kosztami wszelkich usług towarzyszących oraz innymi ewentualnymi 
kosztami.  

15.4.7. Jednostkowe składki miesięczne dla każdego z trzech wariantów ubezpieczenia, a tym 
samym cena oferty, są wiążące przez cały okres realizacji zamówienia i nie podlegają 
waloryzacji. 

15.4.8. Rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ dokonywane 
będą w złotych polskich. 

15.4.9. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.4.10. Kryterium „cena” będzie ocenione na podstawie następującego wzoru: 

%20100min =
C
CQ

Oi
Oi

 

gdzie:  
QOi  - Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium „cena”, 
COi  - Cena badanej oferty, 
Cmin - Najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie. 

15.5. Zasady oceny kryterium „warunki ubezpieczenia". 

15.5.1. Przez „warunki ubezpieczenia" rozumie się kwotowe wysokości świadczeń w odniesieniu 
do każdego przewidzianego ryzyka w danym wariancie wskazane poniżej w pkt. c) 
niniejszej SWIZ. 

15.5.2. Zamawiający określił minimalne wysokości świadczeń dla każdego ryzyka. Zamawiający 
wymaga podania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (w Załączniku nr 1 do SIWZ) 
wysokości oferowanego świadczenia dla każdego ryzyka w przedstawionych wariantach 
ubezpieczenia. W przypadku podania świadczenia na poziomie niższym niż określony przez 
Zamawiającego, jako minimalna wysokość świadczenia lub gdy Wykonawca nie wskaże 
wysokości świadczenia (pozostawi puste pole) Zamawiający uzna ofertę za niezgodną z 
SIWZ. 

15.5.3. Zamawiający określił wagę dla każdego warunku ubezpieczenia, w każdym z wariantów 
(wartości podane w kolumnach D, F i H - łącznie 100%): 
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L.p. Ryzyka 

Wariant I Wariant II Wariant III 

Wymagane 
minimalne 
wysokości 
świadczeń 

Waga 
świad-
czenia  

(%) 

Wymagane 
minimalne 
wysokości 
świadczeń 

Waga 
świad-

czenia (%) 

Wymagane 
minimalne 
wysokości 
świadczeń 

Waga 
świad-

czenia (%) 

A B         C    D           E       F           G       H 
1 Zgon Ubezpieczonego 54 000 zł 10,00 58 080 zł 10,00 62 040 zł 10,00 

2 
Zgon Ubezpieczonego wskutek 
wypadku 

108 000 zł 6,00 116 160 zł 6,00 124 080 zł 6,00 

3 
Zgon Ubezpieczonego wskutek 
wypadku komunikacyjnego 

158 000 zł 2,00 171 160 zł 2,00 184 080 zł 2,00 

4 
Zgon Ubezpieczonego wskutek 
wypadku w trakcie wykonywania 
czynności zawodowych 

158 000 zł 2,00 171 160 zł 2,00 184 080 zł 2,00 

5 
Zgon Ubezpieczonego wskutek 
wypadku komunikacyjnego w trakcie 
wykonywania czynności zawodowych 

208 000 zł 1,00 226 160 zł 1,00 244 080 zł 1,00 

6 
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału 
serca/ udaru mózgu 

94 000 zł 5,00 102 080 zł 5,00 110 040 zł 5,00 

7 
Trwały Uszczerbek na zdrowiu 
Ubezpieczonego wskutek wypadku – za 
1% 

500 zł 9,00 540 zł 9,00 570 zł 9,00 

8 
Trwały Uszczerbek na zdrowiu 
Ubezpieczonego wskutek zawału serca/ 
udaru mózgu – za 1% 

400 zł 5,00 440 zł 5,00 430 zł 5,00 

9 
Zgon Współmałżonka/ Partnera 
życiowego 

13 500 zł 6,00 14 520 zł 6,00 15 600 zł 6,00 

10 
Zgon Współmałżonka/ Partnera 
życiowego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku 

27 000 zł 2,00 29 020 zł 2,00 31 100 zł 2,00 

11 Zgon Dziecka 2 700 zł 2,00 2 900 zł 2,00 3 100 zł 2,00 

12 Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu 1 350 zł 9,00 1 450 zł 9,00 1 550 zł 9,00 

13 Urodzenie martwego Dziecka  5 400 zł 1,00 5 800 zł 1,00 6 200 zł 1,00 

14 
Osierocenie Dziecka przez 
Ubezpieczonego 

3 600 zł 2,00 3 850 zł 2,00 4 120 zł 2,00 

15 
Zgon Rodzica / Rodzica 
Współmałżonka/Partnera życiowego  

2 000 zł 10,00 2 200 zł 10,00 2 350 zł 10,00 

16 
Dzienne świadczenie szpitalne 
Ubezpieczonego 

50 zł/ dzień – 
pobyt 

spowodowany 
chorobą 

3,00 

55 zł/ dzień – 
pobyt 

spowodowany 
chorobą 

3,00 

60 zł/ dzień – 
pobyt 

spowodowany 
chorobą 

3,00 

150 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem 

3,00 
 

165 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem 

3,00 
 

180 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem 

3,00 
 

50 zł/ dzień – 
pobyt 

spowodowany  
wypadkiem od 15 

dnia pobytu 

3,00 

55 zł/ dzień – 
pobyt 

spowodowany  
wypadkiem od 15 

dnia pobytu 

3,00 

60 zł/ dzień – 
pobyt 

spowodowany  
wypadkiem od 15 

dnia pobytu 

3,00 

250 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem 
komunikacyjnym 

1,00 

275 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem 
komunikacyjnym 

1,00 

300 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem 
komunikacyjnym 

1,00 

200 zł/ dzień – 
do 14 dnia 

pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem w 
trakcie 

wykonywania 
czynności 

zawodowych 

1,00 

220 zł/ dzień – 
do 14 dnia 

pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem w 
trakcie 

wykonywania 
czynności 

zawodowych 

1,00 

240 zł/ dzień – 
do 14 dnia 

pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem w 
trakcie 

wykonywania 
czynności 

zawodowych 

1,00 
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300 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem 
komunikacyjnym 

w takcie 
wykonywania 

czynności 
zawodowych 

1,00 

330 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem 
komunikacyjnym 

w takcie 
wykonywania 

czynności 
zawodowych 

1,00 

360 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

wypadkiem 
komunikacyjnym 

w takcie 
wykonywania 

czynności 
zawodowych 

1,00 

135 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

zawałem serca 
lub udarem 

mózgu 

1,00 

148,50 zł/ dzień 
– do 14 dnia 

pobytu 
spowodowanego 

zawałem serca 
lub udarem 

mózgu 

1,00 

162 zł/ dzień – 
do 14 dnia pobytu 
spowodowanego 

zawałem serca 
lub udarem 

mózgu 

1,00 

100 zł/dzień 
pobytu 

lub 
500 zł - 

świadczenie 
jednorazowe 

– pobyt na 
Anestezjologii i 

Intensywnej 
Terapii 

1,00 

110 zł/dzień 
pobytu 

lub 
550 zł - 

świadczenie 
jednorazowe 

– pobyt na 
Anestezjologii i 

Intensywnej 
Terapii 

1,00 

120 zł/dzień 
pobytu 

lub 
600 zł - 

świadczenie 
jednorazowe 

– pobyt na 
Anestezjologii i 

Intensywnej 
Terapii 

1,00 

25,00 zł/ dzień – 
do 30 dnia 

rekonwalescencji 
1,00 

25,30 zł/ dzień – 
do 30 dnia 

rekonwalescencji 
1,00 

27,60 zł/ dzień – 
do 30 dnia 

rekonwalescencji 
1,00 

17 
Poważne zachorowanie 
Ubezpieczonego 

5 000 zł 2,00 6 000 zł 2,00 7 000 zł 2,00 

18 Nowotwór IN-SITU Ubezpieczonego 1 000 zł 2,00 1 200 zł 2,00 1 400 zł 2,00 

19 
Przeprowadzenie operacji chirurgicznej  
u Ubezpieczonego  

Świadczenie za 
operację z 
najniższej 

klasy/grupy w 
katalogu 

200 zł 

2,00 

Świadczenie za 
operację z 
najniższej 

klasy/grupy w 
katalogu  

250 zł 

2,00 

Świadczenie za 
operację z 
najniższej 

klasy/grupy w 
katalogu 

300 zł 

2,00 

20 

Operacji chirurgiczne u 
Ubezpieczonego, świadczenia 
dodatkowe: Zakres1 lub Zakres 2
  
 

Zakres 1 - 200 zł 
lub  

Zakres 2 – 300 zł 
1,00 

Zakres 1 - 250 zł 
lub  

Zakres 2 – 375 zł 
1,00 

Zakres 1 - 300 zł 
lub  

Zakres 2 – 450 zł  
1,00 

21 Karta Apteczna 300 2,00 300 2,00 300 2,00 

22 Niezdolność Ubezpieczonego do pracy  15 000,00 zł 2,00 15 000 zł 2,00 15 000 zł 2,00 

23 Leczenie specjalistyczne 3 000 zł 2,00 4 000 zł 2,00 6 000 zł 2,00 

24 
Maksymalna jednostkowa składka 
miesięczna za ubezpieczonego 

62,-zł  68,-zł  74,-zł  

 

15.5.4. Zamawiający będzie dokonywał oceny w zakresie każdego warunku poprzez obliczenie 
punktów przyznanych za oferowaną przez Wykonawcę wysokość świadczenia na 
podstawie wzoru matematycznego: 

G
KK

KK
P Ri

i

OiZiRi


−
=

−
100)(

minmax
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gdzie: 
POiZiRi - Liczba punktów za oferowaną wysokość świadczenia w każdym z wariantów 

i w poszczególnych ryzykach przyznanych badanej ofercie, 
Oi        -  Badana oferta, 
Zi       -  Badany wariant ubezpieczenia, 
Ri         -  Badane ryzyko, 
Ki       - Oferowana przez Wykonawcę kwota świadczenia w badanej ofercie w danym 

wariancie i ryzyku, 
Kmin   - Określona przez Zamawiającego minimalna kwota świadczenia w danym wariancie i 

ryzyku, 
Kmax  -  Najwyższa oferowana przez Wykonawców kwota świadczenia w danym wariancie i 

ryzyku, 
GRi     -  Waga świadczenia dla badanego ryzyka. 

 

Zamawiający uszczegóławiając metodologię wyliczenia uwzględnia przypadek szczególny, 
gdy dla danego ryzyka w wariancie wszystkie złożone oferty mają takie samo świadczenie 
równe minimalnemu świadczeniu wymaganemu przez Zamawiającego, czyli jeżeli Kmax = Ki 

= Kmin, to za dane ryzyko przyznawane jest „0” punktów.  

15.5.5. Liczba punktów przyznanych za oferowaną wysokość świadczeń w  każdym z wariantów 
i w poszczególnych ryzykach zostanie zsumowana dla każdej oferty. 

= PY OiZiRiOi  

gdzie: 

 YOi - Łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie za oferowaną wysokość świadczeń  
w każdym z wariantów i w poszczególnych ryzykach. 

 

15.5.6. Kryterium „warunki ubezpieczenia”, obliczone w sposób określony w Rozdziale 15 ppkt. 
15.5.4. i 15.5.5.  niniejszej SIWZ, będzie ocenione na podstawie następującego wzoru: 

%60100

max

=
Y
Y

W Oi

Oi  

gdzie:  

WOi Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium „warunki Ubezpieczenia”, 

YOi Łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie za oferowaną wysokość 
świadczeń w każdym z wariantów, w poszczególnych ryzykach, 

Ymax  Łączna maksymalna liczba punktów przyznanych ofercie spośród ofert podlegających 
ocenie, za oferowaną wysokość świadczeń w każdym  
z wariantów w poszczególnych ryzykach. 

 

15.6. Zasady oceny kryterium „ dodatkowe warunki ubezpieczenia". 

 

15.6.1. Warunek fakultatywny NR 1 - za włączenie klauzuli przysługuje dodatkowe 40 pkt. 

15.6.2. Warunek fakultatywny NR 2 - za włączenie klauzuli przysługuje dodatkowe 30 pkt. 

15.6.3. Warunek fakultatywny NR 3 - za włączenie klauzuli przysługuje dodatkowe 30 pkt. 

15.6.4. Łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie będzie wyliczona na podstawie wzoru: 
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DOi  = 20% x (D1 +D2+D3) 
 

gdzie:  
D1  – Liczba punktów przyznanych za oferowanie warunku fakultatywnego NR 1. 
D2  – Liczba punktów przyznanych za oferowanie warunku fakultatywnego NR 2. 
D3  – Liczba punktów przyznanych za oferowanie warunku fakultatywnego NR 3. 
DOi – Łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium „dodatkowe warunki 

ubezpieczenia”. 

15.7. Łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie będzie wyliczona na podstawie wzoru: 

WQF OiOiOi
+= +  DOi 

gdzie:  

FOi Całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 
QOi Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium „cena”, 
WOi Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium „warunki Ubezpieczenia”. 
DOi – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium „dodatkowe warunki ubezpieczenia”. 

 

15.8. Liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

15.9. W przypadku zastosowania w/w kryteriów Zamawiający otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku liczbę punktów wynikającą z w/w działania. 

15.10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  
w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą. 

15.11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:  

15.11.1. złożono ją po wyznaczonym terminie, 

15.11.2. jest niekompletna z powodu nie uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę                       
w określonym przez Zamawiającego terminie, 

15.11.3. złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

15.11.4. nie odpowiada treści SIWZ. 

15.12. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym ceny nowo złożonych 
ofert nie mogą być wyższe od wcześniej zaproponowanych. 

ROZDZIAŁ 16 – PODWYKONAWSTWO 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu oferty. 

ROZDZIAŁ 17 - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z § 53 Regulaminu, środków ochrony prawnej nie stosuje się. 

ROZDZIAŁ 18 - KLAUZULA INFORMACYJNA W TRYBIE ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM 
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. 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 
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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", 
Zamawiający informuje, że: 

  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków 
Trybunalski. 

2) Kontakt do pracownika ds. ochrony danych osobowych w Piotrkowskich Wodociągach                               
i Kanalizacji  Sp. z o.o.: rodo@pwik.piotrkow.pl, tel. 44 645 16 07, 

3) 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: DO.3201-3/2020 

 

pn: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA 

PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 
 

 
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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), 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; 

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;  

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO; 
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 na podstawie art. 16 RODO; 
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na 

podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO2;  

d) 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: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą   prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

2. Administratorzy danych osobowych w postępowaniu: 
Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 

 
1 Wyjaśnienie: 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. 
2 Wyjaśnienie: 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. 

mailto:rodo@pwik.piotrkow.pl
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RODO będzie w szczególności: 
1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  

Dotyczy to w szczególności: 
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
b) wykonawcy będącego  osobą  fizyczną,   prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w pełnomocnictwie), 
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczna (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 
e) osoby fizycznej  skierowanej  do przygotowania i przeprowadzenia postepowania 

 o udzielenie zamówienia publicznego; 
2) Wykonawcy - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

       Dotyczy to w szczególności: 
a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 
b) podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną, 
c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 
d) pełnomocnika  podwykonawcy/podmiotu  trzeciego  będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/ podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną ( np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
 
3) Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób trzecich, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

 

ROZDZIAŁ 19 -  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ  

 

Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz oferty  

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia – Umowa Generalna Ubezpieczenia 

Załącznik nr 4a Dane dotyczące oceny ryzyka 

Załącznik nr 5 Projekt umowy  

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego 

Załącznik nr 7 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

 
 
 
 


