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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(powyżej 139 000 euro)


Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych 
znak sprawy:  ZP/220/31/20
LP
Słownictwo główne
Główny przedmiot
66.51.10.00-5

Dodatkowe przedmioty
66.51.20.00-2

Spis treści:

Rozdział I: Instrukcja dla wykonawców
Rozdział II: Wzór umowy 
ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 
NIP 955-19-08-958 REGON: 000288900 
•	adres strony internetowej: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl/ 
•	adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
zwany dalej „zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
W imieniu i na rzecz zamawiającego w zakresie przygotowania niniejszego postępowania działa pełnomocnik zamawiającego ArBroker Arkadiusz Szopieraj z siedzibą w Szczecinie, ul. Szczecińska 30/17, 71-786 Szczecin, 
e-mail: biuro@arbroker.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformazakupowa.pl.
Integralną część platformy zakupowej stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
II. Tryb udzielenia zamówienia (art.36 ust 1 pkt 2, art. 10 ust 1 PZP)
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) – zwanej w dalszej części „PZP”. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

	Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych zwana dalej „ubezpieczeniem grupowym ”, której szczegółowy opis oraz wymagane parametry  zawiera załącznik nr 1 i 2.

 
IV. Opis zamówienia, jeżeli zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
Zamówienie składa się z jednego zadania, 
	Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający wymaga, aby (poszczególni ubezpieczeni), nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2017 .1170) 
W zakresie realizacji zamówienia nie ma czynności, których wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W związku z powyższym nie ma zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy i zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie. 
Zamówienie nie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych, tym samym nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy p.z.p. 
	Obecnie u Ubezpieczonego w przedmiocie Grupowego Ubezpieczenia na Życie obowiązuje umowa przetargowa zawarta z Pramerica Życie TUiR S.A. Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa z terminem obowiązywania 30.11.2020 
 
V. Termin wykonania zamówienia 
24 miesiące – od 01.12.2020 do 30.11.2022 r. 
„Termin realizacji zamówienia” – przedział czasowy, w którym udzielona jest ochrona ubezpieczeniowa zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia. 
Termin realizacji zobowiązań ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego może wykraczać poza termin realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

VI. Wykluczenie wykonawców z postępowania 
1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 PZP wykluczy także Wykonawcę:
a) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, 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.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP lub na podstawie pkt VI ppkt 2 SIWZ, 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. Przepisu zdania pierwszego 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.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt VI ppkt 3.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
VII. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1b ustawy to jest:
	1.1.	posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -  w tym zakresie Zamawiający wymaga aby wykonawcy spełniali warunki określone w art. 22 ust.1b pkt 1 w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej czyli posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczenia w dziale I z Ustawy z dnia 11.05.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity 2017 r. poz.1170) , a gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28.07.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59,poz. 344 ze zmianami) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej . 

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje wymagań.  
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje 2 usługi ubezpieczenia grupowego na życie pracowników dla dwóch różnych podmiotów i obejmujące ochrona ubezpieczeniową minimum 500 osób w ramach każdej usługi. 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający żąda w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
e) czy inne podmioty, na których zdolności Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
 4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnione. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ,2,4 i 8 PZP.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
UWAGA:
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VIII. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności z art. 25 ust 1 PZP 
Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa).
Zamawiający może odstąpić od stosowania procedury z art. 24 aa) PZP gdy oceniając stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej procedury za niecelowe.
2. Wykonawca zobowiązany jest Złożyć Zamawiającemu:
2.1. Aktualne na dzień składania ofert wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. UE L 3/16), zwane dalej w skrócie JEDZ. 
Zamawiający informuje, że Instrukcja sporządzenia JEDZ zawarta jest w rozdziale XIII SIWZ. 
2.2.	W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby Wykonawca składa także:
	a)	JEDZ dotyczący tych podmiotów
	b)	zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby

2.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 PZP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w danym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

A. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 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;
4. 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 pkt VI ppkt. 2 lit. a) SIWZ.
5. 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;
6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 1. – 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 PZP
2) w pkt 2– 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
10. 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 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 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. Pkt 3 stosuje się odpowiednio.
11. 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.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 1.1, 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 PZP.
13. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
15. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VIII lit. A. ppkt. 1-5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
16. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 1-5 które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
B. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej – zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczenia w dziale I z Ustawy z dnia 11.05.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity 2017 r. poz.1170) , a gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28.07.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59,poz. 344 ze zmianami) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
2. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy. 
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia Wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) – wraz z podaniem ich przedmiotu , dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane , według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz załącznikiem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie . 
4. Dowodami, o którym mowa w pkt 3 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a) ust 1 PZP, oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin 
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, powołując się na numer postępowania, za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl. 
Zamawiający zaleca poinformowanie o przesłanej korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: p.fraczek@spsk2-szczecin.pl
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do zadawania pytań przy użyciu platformy platformazakupowa.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w ppkt 2 SIWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach:
a) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993),
b) Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych; 
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie platformazakupowa.pl.
7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów
8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach merytorycznych: Arkadiusz Szopieraj ArBroker, tel. 785 237 300, e-mail: biuro@arbroker.pl
b) w sprawach formalnych Przemysław Frączek: Dział Zamówień Publicznych, tel. 91 466-10-87, e-mail: p.fraczek@spsk2-szczecin.pl   

X. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 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 tj. do końca dnia 20.07.2020r. (termin składania ofert wynosi 35 dni i liczony jest od dnia przekazania w dniu 30.06.2020r. ogłoszenia UOPWE).
3. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego ppkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin, na której zamieścił SIWZ, nr referencyjny postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin na której zamieścił SIWZ, nr referencyjny postępowania.
XI. Wymagania dotyczące wadium 
	1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
	2.	Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
	3.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016.359 t. j. z dnia 2016.03.17).
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzach kwota określona w pkt 1 powinna zostać wpłacona przelewem na konto Zamawiającego:
Nr konta: 51 1130 1176 0022 2136 0820 0010 Bank BGK 
a wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. 
UWAGA
Wpłatę uważa się za dokonaną w dniu i godzinie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ich zaksięgowania przez bank Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaksięgowanie wadium na rachunku bankowym Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert oznacza, że wadium nie zostało wniesione i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5.1. Zamawiający zaleca podanie w tytule przelewu nr ZP/220/31/20
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 
8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niezwłocznie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 46 ust. 4a) i ust 5 PZP, bez obowiązku potwierdzenia tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a) PZP.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ) PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, PZP oświadczenia, o którym mowa w art. 25a )ust. 1,PZP pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, PZP co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, jeżeli jego wniesienie było wymagane.
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XII. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę                                i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie.
4. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ppkt 5A.
5. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia z zastrzeżeniem ppkt 5A:
a) pełnomocnictwo - w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnione a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty;
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w formie JEDZ, zgodnie z ppkt. 5A;
c) oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VIII SIWZ;
d) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie: 
- pieniędzy – potwierdzenie przelewu 
- gwarancji lub poręczeń – oryginał dokumentu wystawiony i podpisany zgodnie z pkt XI SIWZ;
e) Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje osobno. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
SPOSÓB SKŁADANIA JEDZ: 
5A. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) winno:
a) zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
b) zostać wypełnione przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://ec.europa.eu/tools/espd/ lub za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia 
d) zawierać informacje konieczne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
e) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
f) zostać złożone w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. (dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ – patrz: katalog formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Dz.U.2017.2247 t.j. z dn. 2017.11.09)
6. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także:
a) JEDZ podmiotów na których zasoby się powołuje
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby. Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno spełniać warunki określone w SIWZ.
8. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz. U. z 2012 r., poz. 526 z późn. zm.) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania dla Wykonawców z platformy platformazakupowa.pl.
10. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania:
a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo winno zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania. Forma złożenia pełnomocnictwa została określona w ppkt. 5 lit. a),
b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
c) JEDZ składa każdy w Wykonawców ubiegających się o zamówienie; Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
d) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
11. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
12. 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 zaszyfrowanym pliku (obszar → dodawanie dokumentu → tajemnica przedsiębiorstwa), a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
13. Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje osobno. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.	Wykonawca określa łączną cenę oraz ceny jednostkowe w poszczególnych wariantach ubezpieczenia w Formularzu ofertowym ze świadczeniami – Załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego sposobem podania wszystkich zawartych tam danych.  Cena łączna oraz ceny jednostkowe w poszczególnych wariantach ubezpieczenia podane w formularzu ofertowym winny być wyrażane w złotych polskich. Całkowita łączna cena wynika z iloczynu ceny jednostkowej, ilości składek miesięcznych i przewidywanej ilości osób w poszczególnych wariantach. 
2.	Składki miesięczne jednostkowe podane w formularzu ofertowym traktowane będą jako składki ostateczne, które nie będą podlegały żadnym zmianom bez względu na liczbę osób, która ostatecznie przystąpi do ubezpieczenia.  
3.	Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ w tym również koszty administracyjno-obsługowe, nie będące czynnościami pośrednictwa ubezpieczeniowego, wykonywane przez pracowników zamawiającego stanowiące 10% przypisu składki przekazywanej co miesiąc na rachunek Wykonawcy oraz kurtaż brokerski w wysokości 5 % przypisu składki przekazywanej co miesiąc na rachunek Wykonawcy.   
4.	Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5.	Zamawiający wymaga, aby wartości brutto zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca dokonuje zaokrąglenia wartości brutto i netto do 2 miejsc po przecinku w następujący sposób:
	a)	w górę, gdy ≥ 0,5 do 1 grosza;
	b)	w dół, gdy < 0,5 do 0 grosza;

6. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.
 
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 1pkt 13 PZP)
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:
15. 1. Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert

	a.	cena    - 20 %          
	b.	warunki ubezpieczenia – klauzule fakultatywne – 80% 


Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. Oferty będą ocenianie w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego kryterium.
N = C+ Pk 
Gdzie: 
N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 
Pk- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia – klauzule fakultatywne

	
Sposób przyznawania punktów w kryterium „Cena”: 

Ilość punktów (C) = najniższa zaoferowana cena x 100 x 0,20 
                                ---------------------------------------------------------------
                                                                         Cena badanej oferty
Zamawiający ustala miesięczną składkę na jedną osobę ubezpieczoną nie wyższą niż : 
Wariant I - 80,00 zł Wariant II - 70,00 zł Wariant III - 70,00 zł Wariant IV – 50,00 zł 
Przekroczenie maksymalnej składki powoduje odrzucenie oferty. 

KLAUZULE FAKULTATYWNE 

Nazwa klauzuli/treść / liczba punktów

1.Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia 
Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia dodatkowej sumy ubezpieczenia mającej charakter fakultatywny, która będzie brana pod uwagę w ocenie kryterium jakości proponowanej ochrony ubezpieczeniowej: 


Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego 
Dodatkowa oferowana wysokość sumy ubezpieczenia w zł 
Liczba punktów do uzyskania 
SU 
Podwyższenie podstawowej sumy ubezpieczenia do naliczania należnych kwot świadczeń dla zakresu ubezpieczenia ujętego w poz. 1,2,3,4,5,6 tabeli świadczeń. Dla każdego z wariantów musi mieć miejsce podwyższenie o taką samą wielokrotność kwoty 250 zł 
Minimum 250 zł 
1 punkt za każde dodatkowe 250 zł 

2.Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność Wykonawcy za pobyt Ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym lub w szpitalu rehabilitacyjnym – 3 pkt

Rozszerzenie dotyczy pierwszego pobytu ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym lub szpitalu rehabilitacyjnym z całodobową opieką lekarska, związanego z rehabilitacją konieczną do usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby, a która rozpoczęła się nie później jak 6 miesięcy po zakończeniu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, związanego z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.

3.Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność wykonawcy za pobyt Ubezpieczonego w sanatorium – 3 pkt
 
Wykonawca uzna swą odpowiedzialność i przyzna świadczenie w przypadku otrzymania przez ubezpieczonego skierowania na leczenie sanatoryjne potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenie przyznane będzie tylko jeden raz pomiędzy kolejnymi rocznicami polis. Niezależnie od liczby pobytów ubezpieczonego w sanatorium, jeżeli pobyty te były spowodowane tą samą przyczyną, Wykonawca wypłaci ubezpieczonemu tylko jedno świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w sanatorium. Kwota świadczenia to 600,00 zł.

4.Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność wykonawcy za pobyt ubezpieczonego w szpitalu z powodu depresji, nerwicy 2 pkt

Wykonawca rozszerzy swoją odpowiedzialność o pobyt w szpitalu w celu leczenia depresji – dopuszczalne ograniczenie odpowiedzialności do epizodów depresji ciężkiej zgodnie z klasyfikacją chorób psychicznych ICD 10 oraz o pobyt w szpitalu w celu leczenia nerwicy.

5.Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność Wykonawcy o ryzyka schorzeń występujących w zawodach medycznych – 4 pkt

Wykonawca zobowiązuje się do rozszerzenia zakresu ochrony dla zawodów medycznych o następujące ryzyka, które zostały zdiagnozowane w okresie, w którym ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową: 
- uraz kręgosłupa będący następstwem wykonywanej pracy, 
- trwałe uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki, 
- trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe, 
- przewlekłe zatrucie lekami cytostatycznymi. 
Wypłata świadczenia z tytułu niniejszej klauzuli skutkuje wygaśnięciem ochrony z tytułu niniejszej klauzuli w stosunku do ubezpieczonego. 
W przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych ryzyk Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w wysokości 3 000,00 zł 

6.Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność na wypadek ryzyka wystąpienia nowotworu – 10 pkt 

Wykonawca zobowiązuje się do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o następujące nowotwory, które zostały zdiagnozowane w okresie, w którym ubezpieczony objęty był ochroną ubezpieczeniową:
- rak przedinwazyjny jajnika,
- rak przedinwazyjny piersi,
- rak przedinwazyjny trzonu macicy,
- rak przedinwazyjny jajowodu,
- rak przedinwazyjny jądra,
- rak nerki
- rak jelita grubego
- nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania < T2N0M0,
- czerniak złośliwy o grubości poniżej 1,5 mm.
Wypłata świadczenia z tytułu niniejszej klauzuli skutkuje wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej klauzuli w stosunku do ubezpieczonego.
W przypadku diagnozy któregoś z wyżej wymienionych nowotworów Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w wysokości 7 000,00 zł.

7.Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia z tytułu wystąpienia choroby śmiertelnej – 3 pkt
 
Wykonawca w przypadku wystąpienia w zdrowiu ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia choroby śmiertelnej wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 40 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. 
Choroba śmiertelna oznacza nieuleczalną chorobę nie rokującą przeżycia przez osobę ubezpieczoną okresu dłuższego niż 12 miesięcy, stwierdzoną przez co najmniej dwóch lekarzy. W przypadku przeżycia okresu dłuższego niż 12 miesięcy wykonawca nie zażąda zwrotu. W przypadku śmierci ubezpieczonego, Wykonawca pomniejszy świadczenie o wartość wcześnie wypłaconego świadczenia z tytułu wystąpienia choroby śmiertelnej.

8.Klauzula rozszerzająca ochronę o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z wadą wrodzoną – 3 pkt
  
Wykonawca przyzna świadczenia z tytułu urodzenia się ubezpieczonemu dziecka w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, u którego stwierdzono wadę wrodzoną wymienioną w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia z tytułu wystąpienia jednej wady wrodzonej pod warunkiem ujawnienia się jej nie później niż w pierwszym roku życia dziecka. Wysokość świadczeń: Wariant I – 1 500,00 zł, Wariant II – 0 zł, Wariant III – 1000,00 zł 

9.Klauzula urodzenia dziecka w skali Apgar 0-6 – 2 pkt
 
Wykonawca zobowiązuje się w przypadku urodzenia się dziecka ubezpieczonemu, którego stan został określony w przedziale 0-6 punktów w skali Apgar do wypłaty jednorazowego świadczenia.  Wariantu I- 1 000,00 zł, wariant II -0 zł, Wariant III – 800,00 zł (niezależnie od wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia dziecka). 

10.Klauzula rozszerzająca katalog operacji chirurgicznych o zabieg związany z leczeniem niepłodności – 2 pkt 

Wykonawca zobowiązuje się do rozszerzenia katalogu operacji chirurgicznych o zabieg związany z leczeniem niepłodności i wypłaty świadczenia w wysokości 10 % sumy ubezpieczenia z tytułu operacji chirurgicznych. 

11.Klauzula podwyższająca świadczenie za zgon o 10.000 zł spowodowany COVID19 – 10 pkt
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci w każdym wariancie zostaje zwiększony o sumę ubezpieczenia 10.000 zł w przypadku śmierci w wyniku COVID19

12.Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – 4 pkt
 
Wykonawca zobowiązuje się do rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia pobytu w szpitalu poprzez wydłużenie okresu pobytu z 90 do 180 dni w ciągu roku polisowego 

13.Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy – 2 pkt 

Pomoc (opieka) medyczna w przypadku nieszczęśliwego wypadku   polegająca co najmniej na 
- zorganizowaniu transportu medycznego z domu do najbliższego szpitala danej specjalności,
- zorganizowaniu opieki nad dziećmi do lat 15 w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, 
- zorganizowaniu wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia pomocy.
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Łączny limit odpowiedzialności 1000,00 zł  

14.Klauzula pomocy medycznej – wariant rozszerzony – 4 pkt 
 
Pomoc (opieka) medyczna w przypadku nieszczęśliwego wypadku   polegająca co najmniej na 
- zorganizowaniu transportu medycznego z domu do najbliższego szpitala danej specjalności,
- zorganizowaniu opieki nad dziećmi do lat 15 w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, 
- zorganizowaniu wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia pomocy.
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego oraz wszystkich współubezpieczonych. Łączny limit odpowiedzialności 2 000,00 zł.

15.Klauzula funduszu prewencyjnego – 40 pkt

Zakład ubezpieczeń przekaże Ubezpieczającemu 5% przypisu składki rocznej po pierwszym roku trwania umowy, przy założeniu poziomu szkodowości poniżej 70% (wypłacone świadczenia do składki) na zadania związane z ochroną zdrowia i życia ubezpieczonych. 

16.Klauzula zniżek w ubezpieczeniach mienia prywatnego pracowników

10% zniżki w ubezpieczeniach majątkowych ubezpieczonego – 10 pkt

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Klauzule fakultatywne” według poniższego wzoru:
 Pk = warunki ubezpieczenia – klauzule fakultatywne 80 % 
Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie klauzul dodatkowych wg następujących zasad: 
- brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty 
- za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli. 
Oferta w kryterium Pk oceniana będzie według następującego wzoru: 

                            Ilość punktów (Pk) = WPk x 100 x 0,80 
                                  --------------------------------------------
WMk 
Gdzie 

WPk – wartość liczbowa ocenianego kryterium uzyskana w danej ofercie 
WMk – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium
W przypadku gdy zmiana treści klauzul fakultatywnych będzie na niekorzyść w porównaniu do treści zawartej w SIWZ, klauzule nie będą podlegały ocenie i nie będą punktowane (0 punktów).

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1.	Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza oferty, uzupełnienia, wycofania oferty dostępnego na platformie platformazakupowa.pl poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2020r. do godziny 09:30
2.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek M pok. 13, w dniu 05.08.2020r. o godzinie: 09:35 za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
3.	Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania. 
4.	Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5.	W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy Pzp.
6.	Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl poprzez link https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin informacji, o której mowa w ppkt. 5 przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
1. Zamawiający zawrze umowę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust 4.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców, o których mowa w art. 23 ust 1 PZP przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy powinni przedłożyć umowę regulującą zasady ich współpracy, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego realizację przedmiotu zamówienia
b) wskazanie zakresu działania poszczególnych wykonawców w ramach umowy o współpracy
c) czas obowiązywania umowy o współpracy nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Wzór umowy 
Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem zawartym w Rozdziale II SIWZ.

XX. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

XXII. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 rozporządzenia RODO
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”, informuję, że: 
	♣	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
♣	inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Inspektor Ochrony Danych, iod@spsk2-szczecin.pl, tel. 91 466 14 77;

	♣	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
	♣	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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
	♣	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
	♣	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;  
♣	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	♣	posiada Pani/Pan:
	−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
	−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
	−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
	−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
♣	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* 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.
** 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.
   






ROZDZIAŁ II

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu..................................w Szczecinie pomiędzy: ...............................................................
reprezentowanym przez:.............................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
a
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 reprezentowanym przez:  ........................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”:
W związku z wyborem oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez SPSK nr 2 PUM w Szczecinie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych (ZP/220/31/20) strony zawierają umowę następującej treści:

Przy udziale brokera ubezpieczeniowego: ArBroker Arkadiusz Szopieraj z siedzibą w Szczecinie, ul. Szczecińska 30/17, 71-786 Szczecin 
§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Ubezpieczonemu (ubezpieczonym są pracownicy oraz uprawnieni członkowie rodzin pracowników Zamawiającego) ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym w SIWZ nr ZP/220/31/20 i formularzu ofertowym . 
2. Przedmiotem umów ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy generalnej jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie    
§ 2 
Wykonawca   – Ubezpieczyciel zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na warunkach zgodnych z przedstawioną ofertą przetargową. 
§ 3 
1. Umowa Generalna   dotycząca ubezpieczeń o których mowa w paragrafie 1 zawarta zostaje na okres od 01.12.2020 do 30.11.2022
 tj. 24 miesiące. 
2. Umowa wchodzi w życie z chwilą zakończenia obowiązywania aktualnie zawartych przez Zamawiającego umów ubezpieczenia. 
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdzi wystawiając stosowne polisy, zgodnie ze złożoną Zamawiającemu ofertą. 
4. Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego może wykraczać poza termin realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
5.  Na wniosek Zamawiającego/Ubezpieczonego Wykonawca dostarczy Ubezpieczonemu certyfikaty ubezpieczenia. 
Certyfikaty mogą zostać wydrukowane za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego Zamawiającemu przez Wykonawcę.

§ 4

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
	A) SIWZ nr ZP/220/31/20 wraz z załącznikami 
	B)	Oferta wykonawcy na formularzu ofertowym wg załącznika nr 3 do SIWZ 
	C)	 Ogólne warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie /Ogóle warunki Grupowych ubezpieczeń Dodatkowych 
	D)Tabela oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
	E)	Katalog operacji chirurgicznych 
	F)	Warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia 


§ 5 
1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają zastosowanie postanowienia SIWZ, niniejszej umowy Generalnej oraz odpowiednich warunków ubezpieczeń. 
2. Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej umowie Generalnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w OWU i szczególnych warunkach ubezpieczenia i stanowią uzupełnienie oferty.
3. Ustala się, że w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmują do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
§ 6
1. Składki za udzieloną ochronę ubezpieczeniową wynikające z umowy generalnej, ustalone w wyniku postępowania przetargowego w wysokości na jedną osobę wynoszą: 
WARIANT I…………. (słownie: ……………………………….) 
WARIANT II…………. (słownie: ……………………………….) 
WARIANT III…………. (słownie: ……………………………….)
WARIANT IV………….(słownie:……………………………….) 

2. Suma składek za każdy miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej nie może przekroczyć wartości wynikającej z iloczynu ilości osób aktualnie objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach WARIANTU I, II, III, IV i stawki składki za jednego ubezpieczonego w WARIANCIE I, II, III, IV
3. Podstawą do naliczania składki jest comiesięczny, imienny wykaz osób ubezpieczonych przygotowany przez Zamawiającego. 
4. Składki ubezpieczeniowe przekazywane będą miesięcznie z terminem płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca, za który składka jest należna, na wskazane przez Wykonawcę konto.
5. Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub części w terminie przedstawionym powyżej nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy ani zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 
6. Wykonawca w takiej sytuacji wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości wskazując, co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin oraz informując go o skutku nie przekazania składki. Zamawiający jest zobowiązany uiścić brakującą składkę we wskazanym dodatkowym terminie zapłaty. 
7. W przypadku, gdy składka za ubezpieczenie jest płatna w formie przelewu bankowego, za dzień opłacenia składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego. 
8. Wysokość składki za każdego Ubezpieczonego będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia w każdym z wariantów ubezpieczenia. 

§ 7
Obowiązki stron 
1. Zamawiający obowiązany jest do: 
1) opłacania składki w ustalonym terminie,
2) przestrzegania obowiązków określonych w niniejszej umowie, 
3) udostępniania na żądanie osób uprawnionych deklaracji grupowego ubezpieczenia pracowniczego i  ubezpieczeń dodatkowych, 
4) zbieranie od pracowników wypełnionych i podpisanych deklaracji grupowego ubezpieczenia pracowniczego i ubezpieczeń dodatkowych, 
5) sporządzenia wykazu osób po raz pierwszy przystępujących do grupowego ubezpieczenia pracowniczego,
6) sporządzenia wykazu osób za które ubezpieczający zaprzestał przekazywania składek w danym miesiącu, 
7) aktualizowania raz na miesiąc w okresie obowiązywania umowy listy ubezpieczonych 
2. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonych, o zakresie i sposobie wykonywania obowiązków wynikających dla nich z niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zachowania należytej staranności przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia 
2) udostępniania Ubezpieczonemu informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. W/w osoby mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzać na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela 
3) na żądanie ubezpieczonego, udzielania informacji o postanowieniach zawartej umowy w zakresie praw i obowiązków Ubezpieczonego, 
4) Objęcia ochroną ubezpieczeniową osób, które zostały zgłoszone przez Ubezpieczonego i za które została zapłacona składka ubezpieczeniowa, 
5)  zabezpieczenia danych osobowych otrzymanych w wyniku realizacji umowy ubezpieczenia zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 
6) wskazania osoby do kontaktów w sprawie funkcjonowania programu, 
7) zapewnienia obsługi ubezpieczenia w zakładzie pracy, 
8) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu/ Pełnomocnikowi w każdym czasie trwania umowy raport z przebiegu szkodowości obejmujący następujące dane:        
 - składka zebrana 
- wartość wypłaconych świadczeń łącznie i w rozbiciu na poszczególne ryzyka, 
9) zapewnienia obsługi ubezpieczenia w zakładzie pracy, w tym również jego promocji, przez sfinansowanie czynności w ust. 1 pkt 3-7 w kwocie płatnej z dołu, zgodnej z zapisami siwz, za każdy miesiąc funkcjonowania umowy ubezpieczenia. 
10) Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu przysługuje prawo składania skarg, zażaleń do zarządu Ubezpieczyciela. Skargi, zażalenia są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich wpłynięcia do Wykonawcy 
11) nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu elektronicznego systemu obsługi polis w zakresie określonym w załączniku nr 1 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

§ 8
W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy: 
a) zamawiającego reprezentować będą: (imię nazwisko, telefon, adres e-mail) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) wykonawcę reprezentować będą: (imię nazwisko, telefon, adres e-mail) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 9
1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków umowy generalnej oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.  Ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących sytuacjach: 
1) Terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy, na skutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy 
2) Aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzenie zmiany z naliczaniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata 
3) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 3 a-b ustawy; 
4) realizacja dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 a-c ustawy 
5) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym Wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 pkt 4 a-c ustawy; 
6) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 20 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 
7) zmian niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 
8) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
b) stawki podatku od towarów i usług; 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki za ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 
Zmiana z pkt 8) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia. 
9)  Zmiany organizacyjnej zamawiającego, istotnej dla realizacji niniejszej umowy. 
10) Zmiany dotyczące terminów płatności, rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia na wniosek zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku powstania lub ujawnienia się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego na etapie postępowania, zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU, szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy za zgodą stron, zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 
11) Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
12)  Zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia 
13)  Zmian przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ 
14)  Zmian korzystnych dla zamawiającego dokonanych w treści owu w zakresie w jakim mają one zastosowanie do niniejszej umowy.
15) Zmiana z pkt 8) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

§ 10
Zmiana umowy
1.Zmian umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 
2.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 11
Odstąpienie od umowy
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okoliczności 
b) gdy wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje tej realizacji mimo pisemnego wezwania zamawiającego. 
c) w przypadku upadłości lub rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy 
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 podpunkt b jest równoznaczne z jej rozwiązaniem, z winy wykonawcy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 145a pzp. 

§ 12
Postępowanie polubowne
1.Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwiać w pierwszej kolejności polubownie. 
2.Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego 
§ 13
Pozostałe postanowienia
1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 
      2. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy: 
-  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U.2017.459)  
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017.1579) 
- ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
 - oraz innych obowiązujących aktów prawnych
3. Bez zgody Zamawiającego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Wykonawca nie ma prawa dokonać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹-art. 921ˢ kc przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie niniejszej umowy. 
4. Zgoda o której mowa w ust. 3 winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
§ 14
Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
* niepotrzebne skreślić
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