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UsługiUsługiUsługiUsługi

Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy
Regionalny Szpital Specjalistyczny im dr. Władysława Biegańskiego
ul. L. Rydygiera 15/17
Grudziądz
86-300
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Kurowska, Beata Adrych-Kołodziejczak
Tel.: +48 566413475/+48 566413480
E-mail: przetargi@bieganski.org
Faks: +48 564621334
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.bieganski.org

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnym

I.3) KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia moŜna uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.przetargi.bieganski.org
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem podanym powyŜej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres podany powyŜej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w
Grudziądzu na lata 2019-2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych
Numer referencyjny: K/1/PN/18

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im.
dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu na lata 2019-2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (4 części)”:
Część nr 1 zamówienia - ubezpieczenie mienia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu,
w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
Część nr 2 zamówienia - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł.
Biegańskiego w Grudziądzu,
Część nr 3 zamówienia – ubezpieczenie komunikacyjne Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w
Grudziądzu,
Część nr 4 zamówienia - ubezpieczenie terroryzmu i sabotaŜu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego
w Grudziądzu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty moŜna składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
Ubezpieczenie mienia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego
Siedziba: ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:
Część nr 1 zamówienia - ubezpieczenie mienia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu,
w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego -
FST-Management sp. z o.o. (dalej „FST”), ul. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział
VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000134758.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie
powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, Ŝe jest
to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu, i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania,
zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następnych ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz.U. z 2018 r., poz. 999, t.j. ze zm.).
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniŜej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego
Siedziba: ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:
Część nr 2 zamówienia - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł.
Biegańskiego w Grudziądzu, w tym:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. (Dz.U nr 293, poz. 1729),
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem;
Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego -
FST-Management sp. z o.o. (dalej „FST”), ul. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000134758.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie
powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, Ŝe jest
to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu, i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania,
zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następnych ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz.U. z 2018 r., poz. 999, t.j. ze zm.).
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 19 320,00 PLN,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniŜej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
Ubezpieczenie komunikacyjne Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego
Siedziba: ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:
Część nr 3 zamówienia – ubezpieczenie komunikacyjne Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w
Grudziądzu, w tym:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenie auto-casco,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŜerów,
Ubezpieczenie assistance w ruchu drogowym,
Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego -
FST-Management sp. z o.o. (dalej „FST”), ul. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000134758.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie
powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, Ŝe jest
to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu, i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania,
zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następnych ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz.U. z 2018 r., poz. 999, t.j. ze zm.).
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 430,00 PLN

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniŜej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
Ubezpieczenie terroryzmu i sabotaŜu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego
Siedziba: ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:
Część nr 4 zamówienia - ubezpieczenie terroryzmu i sabotaŜu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego
w Grudziądzu.
Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego -
FST-Management sp. z o.o. (dalej „FST”), ul. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział
VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000134758.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie
powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, Ŝe jest
to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu, i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania,
zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następnych ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz.U. z 2018 r., poz. 999, t.j. ze zm.).
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 600,00 PLN

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniŜej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

III.1) Warunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubZdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubZdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubZdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowegohandlowegohandlowegohandlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018, poz.
999, t.j. ze zm.), co najmniej w zakresie toŜsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w danej części postępowania, to
jest:
Dla Części nr 1 co najmniej w grupach: 4, 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
Dla Części nr 2 co najmniej w grupach 10 i 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
Dla Części nr 3 co najmniej w grupach: 1, 3, 10 i 18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej,
Dla Części nr 4 co najmniej w grupie 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca nie stawia w tym zakresie wymogu;
Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca nie stawia w tym zakresie wymogu;
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Do tak udzielonego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia
23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zmianami).
Pełnomocnikiem moŜe być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia, np. pracownik jednego z
Wykonawców.
JeŜeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to moŜe on działać zgodnie z
ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 5.2. kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez te podmioty, przy czym nie uchybia to moŜliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem przez
pełnomocnika lub wspólnego pełnomocnika, pod warunkiem, Ŝe z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynika umocowanie do
dokonania takiej czynności. Takie pełnomocnictwo naleŜy załączyć do oferty.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyŜej
w pkt. 5.1.2.1 warunki te musi spełniać kaŜdy z Wykonawców działających wspólnie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument
ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kaŜdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynaleŜności braku przynaleŜności
do tej samej grupy kapitałowej, składa kaŜdy z Wykonawców.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie:
Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tzn. 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 15.5.2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508, t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba Ŝe sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366, ust. 1 ustawy z
dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2344, t.j., ze zm.).
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Wykonawca (w tym kaŜdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu, do upływu terminu składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
sporządzony według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1. 2016 r. ustanawiającego standardowy
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formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE. L. 3/16) w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Środkiem komunikacji elektronicznej, słuŜącym złoŜeniu JEDZ przez Wykonawcę jest poczta elektroniczna Zamawiającego –
e-mail: jedz@bieganski.org. Uwaga! ZłoŜenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie
stanowi bowiem jego złoŜenia przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ – naleŜy złoŜyć w formie pisemnej, oryginału.
Dowód wniesienia wadium,
W przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie.
Ofertę złoŜyć naleŜy na Formularzu oferty (wzór formularza oferty stanowi Załącznik
Nr 3 do SIWZ).
Do oferty naleŜy załączyć Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub inne wzorce umowne (np. klauzule), które będą miały
zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń.
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.przetargi.bieganski.org, informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej
samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r., poz.
798, t.j. ze zmianami). Wraz ze złoŜeniem oświadczenia, Wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców
występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa kaŜdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien
złoŜyć kaŜdy z Wykonawców. Oświadczenie naleŜy złoŜyć w formie pisemnej, oryginału.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni, aktualnych na dzień złoŜenia następujących oświadczeń lub dokumentów w
celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej:
Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
W zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (w części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę) lub gdy zezwolenie
nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenia właściwego organu nadzoru, Ŝe Wykonawca prowadzi
działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy,
Ŝe prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
Wyjaśnienie:
Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, moŜe złoŜyć zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie
organu reprezentującego. Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia
właściwego organu nie moŜe złoŜyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu
uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.12.1.1.
powyŜej, składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru w kraju, w którym ma siedzibę, a jeŜeli organ
nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do
reprezentowania Wykonawcy, iŜ notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
Wszelkie obowiązki w zakresie dokumentacji potwierdzające moŜliwość prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w
Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni, aktualnych na dzień złoŜenia następujących oświadczeń lub dokumentów w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 13, 14) ustawy Pzp,
Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 21) ustawy Pzp,
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
Aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeŜonychInformacje o zamówieniach zastrzeŜonychInformacje o zamówieniach zastrzeŜonychInformacje o zamówieniach zastrzeŜonych

III.2) Warunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawoduInformacje dotyczące określonego zawoduInformacje dotyczące określonego zawoduInformacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:
Do obsługi ubezpieczeń określonych w niniejszej umowie upowaŜniony jest broker ubezpieczeniowy: FST-Management sp. z
o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 2.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaInformacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaInformacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaInformacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) OpisOpisOpisOpis
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówInformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówInformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówInformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomSzacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomSzacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomSzacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Języki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Języki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Języki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter
Dział Zamówień Publicznych, POLSKA.
Informacje o osobach upowaŜnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
świadczących przedmiotowe usługi, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy czynności wchodzących w zakres realizacji przedmiotu
zamówienia związanych z wystawianiem polis ubezpieczeniowych i ich aktualizacją/zmianą oraz rozliczaniem składek
ubezpieczeniowych w oparciu o zaktualizowane przez Zamawiającego dane ubezpieczeniowe.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, imiennego wykazu
ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na
podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu).
Oświadczenie powinno zawierać ponadto:
Dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
Datę złoŜenia oświadczenia,
Podpis osoby uprawnionej do złoŜenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i nie zaleganiu
z wypłatą wynagrodzenia na dzień złoŜenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć w terminie 7 dni, na kaŜde
Ŝądanie Zamawiającego. Zamawiający na kaŜdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo Ŝądania udokumentowania
przez Wykonawcę faktu zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający w trakcie realizacji umowy,
uprawniony jest do Ŝądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za wystawianie polis ubezpieczeniowych i ich
aktualizację/zmianę oraz rozliczanie składek ubezpieczeniowych
W oparciu o zaktualizowane przez Zamawiającego dane ubezpieczeniowe.
W sytuacji niezłoŜenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Ŝądanego dokumentu w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający ma prawo
odstąpienia od umowy i obowiązania Wykonawcy do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złoŜył ofertę najwyŜej ocenią spośród
pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu lub równowaŜnego
środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeŜeli
zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niŜ wyŜej wymienione wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012. – Prawo pocztowe
(Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224527801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018
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