ZATWIERDZAM

Zbigniew Zieliński
Dyrektor Działu
Administracji i Zakupów
Warszawa, 18 grudnia 2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Uwzględniająca zmianę z dnia 17 grudnia 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR oraz
NCBR+ oraz członków ich rodzin.

Nr postępowania: 52/19/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,
oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:

Osoba upoważniona do kontaktów:

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
w WARSZAWIE

Marzena Marczak
przetargi@ncbr.gov.pl

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

fax: +48 22 201 34 08

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie;
66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń
zdrowotnych
3.2. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego
i członków ich rodzin:
3.2.1. w zakresie podstawowym dla wszystkich pracowników (składka finansowana przez
Zamawiającego) pakiet V0:
−

Zgon ubezpieczonego;



Zgon Ubezpieczonego wskutek NW;



Zgon Ubezpieczonego wskutek NW w pracy;



Zgon Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego;



Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału serca/udaru mózgu;



Całkowita niezdolność do pracy;



Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW



Poważne zachorowanie;



Leczenie szpitalne Ubezpieczonego, gdzie szczegółowy opis zakresu znajduje się
w Załączniku nr 1 do SIWZ,

3.2.2. oraz dodatkowe pakiety (szczegółowy opis pakietów znajduje się w Załączniku nr 1 do
SIWZ) do wyboru dla pracowników (składka finansowana przez pracownika) pakiety
V1 do V5.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część.
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3.4. Zamawiający przewiduje „zebranie Wykonawców” przez Wykonawcę, na jego wniosek.
Zebranie odbędzie się dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 12:00. Wniosek o uczestnictwo
w zebraniu Wykonawców należy przesłać na adres przetargi@ncbr.gov.pl najpóźniej do dnia
11 grudnia 2019 r. w przypadku zmiany godziny zebrania Wykonawców, Zamawiający
poinformuje Wykonawcę mailowo o tym fakcie, na adres poczty elektronicznej, z którego
przesłano wniosek.
3.5. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od
poniedziałku do piątku, za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone
w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz.
90).
3.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.8. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zwrotu koszów udziału
w postępowaniu.
3.9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3.11. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), ustawie z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381).
3.12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub jego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę minimum jednej osoby wykonującej
w trakcie realizacji Umowy czynności obsługi Ubezpieczonych związanej z przedmiotem
zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) lub właściwych
przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do
SIWZ).
3.22. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
3.13. Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia - od 01 lutegomarca 2020 roku do dnia 31 28 lutegostycznia 2023
roku.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art 22 ust. 1:
5.1.1.nie podlegają wykluczeniu:
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5.1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszym SIWZ.
5.2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
5.2.2.zdolności technicznej lub zawodowej.
5.3.

5.3.1.

5.4.

W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy PZP (kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów),
Wykonawcy winni wykazać się:
Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej na terenie RP, w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381), w zakresie tożsamym
z przedmiotem zamówienia.
W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy PZP (zdolności technicznej lub
zawodowej), Wykonawcy winni wykazać się:
5.4.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem
w realizacji zamówienia w postaci należytego wykonania/wykonywania 3 usług
polegających na obsłudze ubezpieczeń grupowych na życie dla minimum 200 osób
ubezpieczonych w ramach grupowych ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem tzw.
ubezpieczeń bankowych) z których każda miała wartość co najmniej 150 000
(sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto;
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania
wartości minimalnej.
Wykonawcy w celu wykazania spełnienia ww. warunków winni wykazać się realizacją minimum
trzech usług dla trzech podmiotów.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 7.1.
SIWZ oraz - na wezwanie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 7.6.5. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt
7.4. i 7.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia
wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go
łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.4.2. Udostępnić aktywną aplikację/stronę www on-line wdrożeniową umożliwiającą
przystępowanie pracownikom i współubezpieczonym do ubezpieczenia za jej
pośrednictwem.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 7.1.
SIWZ oraz - na wezwanie, przekaże adres aplikacji/strony www on-line, o których mowa w pkt. 7.6.6.
SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
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innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt
7.4. i 7.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia
wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go
łącznie.
5.5.

Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. Z treści
załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
wyżej wymienione warunki.

5.6.

Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5.1 oraz 5.4 niniejszego
SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

5.7.

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.

5.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w 5.4. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim
przypadku:
5.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.10. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 ustawy PZP.
5.11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
6.1.

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP tj. 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
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326.) 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 (t.j. Dz. U. 2019 poz. 498);

6.2.

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy PZP tj., 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
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zmówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

6.3. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy PZP tj., 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 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.
7.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:

7.1.

Wykonawca
jest
zobowiązany
złożyć,
za
pośrednictwem
miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/), Zamawiającemu razem z ofertą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać
oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy. Komisja Europejska udostępniła
narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji
elektronicznej (eESPD – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).
Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd. W przypadku, gdyby serwis
eESPD nie funkcjonował należy Urząd Zamówień Publicznych przygotował narzędzie do
wypełniania
JEDZ.
Szczegółowe
informacje
można
znaleźć
pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektronicznenarzedzie-do-wypelniania-jedzespd. JEDZ należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę
wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których
mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez
podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).
a.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf,.xps, .odt.

b.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
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c.

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie1

d.

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.

Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych
sekcji w części IV.;
7.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ przesyła każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

7.3.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
dotyczące ich oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ.

7.4.

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
7.4.1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi
do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
7.4.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem), określający w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów. Dokument określony w pkt 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt
7.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała
informacje, o których mowa w pkt 7.4.2. a)-c) SIWZ.
7.5.

1

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.)
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zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt
7.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów.
7.6.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych2
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.6.1. informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7.6.2. 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
7.6.3. oświadczenia 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. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem
nr 6 do SIWZ.
7.6.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy
sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
7.6.5. Wykaz usług z podaniem przedmiotu usług, wartości, dat wykonania, nazwy podmiotu na
rzecz, którego była świadczona usługa oraz załączenie dowodów w rozumieniu
Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy
sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 4 do SIWZ.
7.6.6. Adres aplikacji/strony www on-line. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu
tego dokumentu służy Załącznik nr 5 do SIWZ.

7.7.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP do sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.8.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.6.1 i 7.6.2. powyżej:
 dotyczy pkt 7.6.1 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

2 Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim potwierdzone,
ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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 dotyczy pkt 7.6.2 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7.9.

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 7.8 powyżej, 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. Dokumenty muszą być wystawione w terminach analogicznych jak
wskazane w pkt 7.8 powyżej. 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.

7.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 7.6.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.8 powyżej,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP. 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.
Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7.11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 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, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.13. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą Wykonawcy winni
przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie. Nie jest
dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego
pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści
pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę / osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne
jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji,
a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
8.

INFORMACJE O SPOSOBIE
Z WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

8.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

8.2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

8.3.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy
MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej wynosi 15 MB.

8.4.

Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz z ofertą, przyjmuje
się datę ich przekazania na ePUAP.

8.5.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.

8.6.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ.

8.7.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 8.10. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.8.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni przed terminem
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
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składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.9.

Pytania należy przesyłać za pośrednictwem ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać: 52/19/PN usługa grupowego
ubezpieczenia pracowników NCBR i NCBR+ oraz członków ich rodzin.

8.10.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na
stronie internetowej Zamawiającego.

8.11.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.

8.12.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.13.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

8.14.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

8.15.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie
internetowej Zamawiającego.

9.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych zero groszy).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359 z późn. zm.).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
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z zaznaczeniem „Wadium – usługa grupowego ubezpieczenia pracowników
NCBR i NCBR+ oraz członków ich rodzin”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem
wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub
jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
9.5. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje o udzieleniu
gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 9.1. SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie
wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na usługę grupowego
ubezpieczenia pracowników NCBR i NCBR+ oraz członków ich rodzin, winien określać
precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),
zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który
winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą - pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać
zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP.
9.6. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu
od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
9.7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne
jest wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem,
że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców
działających wspólnie, lub że dokument wadialny został wystawiony na podmiot prawidłowo
umocowany do reprezentowania wszystkich Wykonawców działających wspólnie.
9.8. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
9.9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.11. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP odrzuci ofertę Wykonawców, którzy
nie wnieśli wadium lub jeśli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. 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 (art. 85 ust. 2 ustawy PZP).
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10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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.
10.6. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców,
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
W przypadku wniesienia odwołania po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. (art. 184 uPzp).
11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
11.2. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
11.2.1. Formularz oferty (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie
elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności:
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową, zobowiązanie
dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ
i Istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
11.2.2. pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,
11.2.3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
11.3. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik Nr 4 - 6
do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu usług oraz adres aplikacji/strony www on-line
powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
11.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.7. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie inny uczestnikom postępowania.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona
informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom,
które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy
można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub
określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub
te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Zamawiający zastrzega, że klauzulą tajności nie mogą być zastrzeżone w ofercie informacje
podlegające ocenie. W przypadku objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający dokona
odtajnienia treści oferty w części podlegającej ocenie.
11.8. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:

11.9.

11.8.1.

odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,

11.8.2.

które są jawne na mocy odrębnych przepisów,

11.8.3.

ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

11.10. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.
12.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

12.2.

Termin składania ofert upływa w dniu 03 10 stycznia 2020 r. o godz. 12:00.
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12.3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 10 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego,
w sali 108 (I piętro).

12.4.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

12.5.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

12.6.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

12.7.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

12.8.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się z Regulaminem korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminem ePUAP. W związku z powyższym złożenie ofert w sposób niezgodny
z Regulaminem (np. podwójne zaszyfrowanie) może spowodować brak możliwości odczytania
oferty, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający potraktuje
ofertę, jako nie złożoną skutecznie. Zamawiający zaleca zapoznanie się z Załącznikiem nr 10 do
SIWZ, który jest Skróconą instrukcja przygotowania i złożenia oferty na miniPortalu.

12.9.

Zamawiający zaleca, aby zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca
zwracał uwagę na to, czy ID postępowania, które wpisuje do aplikacji do szyfrowania, zgadza się
z kluczem publicznym.

12.10. W celu prawidłowego użycia pary kluczy do szyfrowania i deszyfrowania, oferta musi zostać
zaszyfrowana tylko jeden raz. Podczas szyfrowania oferty system generuje hash pliku połączony
z wygenerowanymi kluczami. W momencie podwójnego zaszyfrowania oferty, system
miniPortal dostaje informację o hashu pliku wyłącznie zaszyfrowanego pliku po raz ostatni, który
jest wysyłany poprzez formularze do złożenia, wycofania lub zmiany oferty. Przy odszyfrowaniu
Aplikacja „sczytuje” tylko ten ostatni hash pliku. W związku z powyższym brak jest możliwości
otwarcia podwójnie zaszyfrowanej oferty.
12.11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
12.12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.ncbr.gov.pl
informacje dotyczące:
12.12.1.

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

12.12.2.

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

12.12.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach;
12.13. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.
12.14. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w punkcie 15 niniejszej SIWZ.
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12.15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ, a ponadto uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Cena oferty netto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).
13.2. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ poda całkowitą wartość
za wykonanie zamówienia.
13.3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny za wszystkie
elementy zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola w Formularzu oferty.
13.4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy
i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
13.5. Cenę jednostkową, cenę oferty i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
13.6. Cena jednostkowa nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków
w niej wskazanych.
13.7. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się
cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać:
13.7.1.

cenę jednostkową za pakiet V0 - podstawowy dla pracownika;

13.7.2.

cenę jednostkową za pakiet V1;

13.7.3.

cenę jednostkową za pakiet V2;

13.7.4.

cenę jednostkową za pakiet V3;

13.7.5.

cenę jednostkową za pakiet V4,

13.7.6.

cenę jednostkową za pakiet V5.

13.8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
14.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.
14.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
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15.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca mu
waga jest następująca:
a) Cena oferty brutto - waga kryterium 60%,
b) Klauzule - waga kryterium 20%,
c) Obsługa– waga kryterium 20%.
15.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę,
że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po
przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
15.4. Kryterium Cena:
KRYTERIUM

CENA: 60 pkt

podkryterium 1

Pakiet V0

40% wagi ceny (max. 40 pkt)

podkryterium 2

Pakiet V1 – V5

proporcjonalnie po 4% wagi ceny za pakiet (max. po 4 pkt za
pakiet)

Zamawiający dokona obliczenia stosując poniższy wzór:
𝐿𝑃 =

𝐶𝑛
∗ WAGA WARIANTU
𝐶𝑏

gdzie:
LP = liczba uzyskanych punktów;
Cn = najniższa cena z ofert,
Cb = cena konkretnej badanej oferty,
WAGA WARIANTU = np. 40 (waga V0)

15.5. Kryterium Klauzule:
Punkty zostaną przyznane na podstawie wypełnionej tabeli nr 1 w Formularzu oferty. W tym kryterium
ocenie podlegać będzie:
a) Poważne zachorowanie - liczba jednostek chorobowych (j.ch) – „podkryterium 1” –
maksymalnie - 2 pkt;
b) Minimalny czas hospitalizacji Ubezpieczonego i współubezpieczonych wskutek choroby
– „podkryterium 2” – maksymalnie 2 pkt;
c) Maksymalny czas hospitalizacji Ubezpieczonego i współubezpieczonych – „podkryterium
3” – maksymalnie 2 pkt;
d) Zniesienie karencji – „podkryterium 4” – maksymalnie 2 pkt;
e) Brak limitu współubezpieczonych przy V4– „podkryterium 5” – maksymalnie 2 pkt;
f) Zniesienie ograniczeń wiekowych w definicji dziecka– „podkryterium 6” – maksymalnie
2 pkt;
g) Włączenie przysposobienia dziecka w definicję urodzenia dziecka – „podkryterium 7” –
maksymalnie 2 pkt;
h) Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia przez 12 miesięcy na takich samych
warunkach jak w ubezpieczeniu grupowym. Po 12 miesiącach ubezpieczony może
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kontynuować ubezpieczenie na warunkach określonych w zakresie indywidualnej
kontynuacji– „podkryterium 8” – maksymalnie 2 pkt;
i) Możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia w rocznicę (bez karencji) – „podkryterium 9”
– maksymalnie 2 pkt;
j) Możliwość składania roszczeń internetowo– „podkryterium 10” – maksymalnie 2 pkt;
W tym kryterium Wykonawca może zdobyć maksymalnie 20 pkt. z sumy poszczególnych
podkryteriów.
Tabela nr 1 – Kryterium Klauzule:
KRYTERIUM

WAGA

KLAUZULE

0

1

2

podkryterium 1

Poważne zachorowanie - liczba jednostek
chorobowych Ubezpieczonego (j.ch)

< 45 j.ch.

= 45 j.ch

> 45 j.ch.

podkryterium 2

Minimalny czas hospitalizacji wskutek
choroby dla Ubezpieczonego,
współubezpieczonego

3 dni i
powyżej

2 dni

1 dzień

podkryterium 3

Maksymalny czas hospitalizacji wskutek
choroby dla Ubezpieczonego,
współubezpieczonego

< 180 dni

180 dni

>180 dni

podkryterium 4

Zniesienie karencji

NIE

x

TAK

podkryterium 5

Brak limitu współubezpieczonych przy V4

NIE

x

TAK

podkryterium 6

Zniesienie ograniczeń wiekowych
w definicji dziecka

NIE

x

TAK

podkryterium 7

Włączenie przysposobienia dziecka
w definicję urodzenia dziecka

NIE

x

TAK

podkryterium 8

Prawo do indywidualnej kontynuacji
ubezpieczenia przez 12 miesięcy na takich
samych warunkach, jak w ubezpieczeniu
grupowym. Po 12 miesiącach ubezpieczony
może kontynuować ubezpieczenie na
warunkach określonych w zakresie
indywidualnej kontynuacji

NIE

x

TAK

podkryterium 9

Możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia
w rocznicę (bez karencji)

NIE

x

TAK

podkryterium 10

Leczenie szpitalne (rozszerzone o pobyt
w szpitalu za granicą)

NIE

x

TAK

20 PKT

15.6. Kryterium Obsługa:
Punkty zostaną przyznane na podstawie wypełnionej tabeli nr 2 w Formularzu oferty. W tym kryterium
ocenie podlegać będzie:
a) Opiekun dla polisy (min. 2 osoby) – „podkryterium 1” – maksymalnie - 5 pkt;
b) Portal do obsługi programu ubezpieczeniowego – „podkryterium 2” – maksymalnie 5 pkt;
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c) Średni czas wypłaty świadczeń tzw. prostych (dotyczących m.in. Urodzenia dziecka,
śmierci rodziców, teściów)– „podkryterium 3” – maksymalnie 5 pkt;
d) Możliwość składania roszczeń internetowo – „podkryterium 4” – maksymalnie 5 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może zdobyć maksymalnie 20 pkt. z sumy poszczególnych
podkryteriów.
WAGA
Tabela nr 2 –
OBSŁUGA
Kryterium
0
2,5
5
Obsługa:KRYTERIUM
podkryterium 1

Opiekun dla polisy (min. 2 osoby)

NIE

x

TAK

podkryterium 2

Portal do obsługi programu
ubezpieczeniowego (aplikacja internetowa
bądź strona www)

NIE

x

TAK

podkryterium 3

Średni czas wypłaty świadczeń tzw.
prostych (dotyczących m.in. Urodzenia
dziecka, śmierci rodziców, teściów)

>3 DNI

3 DNI

<3 DNI

podkryterium 4

Możliwość składania roszczeń
internetowo

NIE

x

TAK

20 PKT

15.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
15.7.1. jest niezgodna z ustawą;
15.7.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
15.7.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
15.7.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
15.7.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
15.7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
15.7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
15.7.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
15.7.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
15.7.9.1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
16.

POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE

16.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
16.1.1. oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.:
31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
16.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:
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błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia;
16.1.3. inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
16.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
17.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE

17.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
17.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
17.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
17.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
17.3.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
17.3.4. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie
krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.
17.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 17.4. może nastąpić
w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko
jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);
17.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
17.6.1. przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę
oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
17.6.2. zobowiązany będzie wypełnić Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane
osobowe, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, który będzie podlegał ocenie Inspektora
Ochrony Danych w NCBR (dalej „IOD NCBR”). W wyniku przedmiotowej oceny IOD
NCBR rekomenduje lub nie rekomenduje zawarcie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Strona 20 z 57

17.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
17.8. O terminie i miejscu podpisania umowy dla danej części zamówienia Zamawiający poinformuje
wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
17.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
17.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
17.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
17.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona Umowa.

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
18.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór Umowy stanowi
Załącznik Nr 8 SIWZ.
18.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze
umowy.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Każdemu Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP
dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 144 000 euro.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
20. INNE INFORMACJE
20.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie
oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji
zamówienia.
20.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
20.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców.
20.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
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w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
21. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 UPZP
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
uPzp. nie dłużej niż na 36 miesięcy.
22. OBOWIĄZEK INFORMACJI
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 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa oraz NCBR+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju można
skontaktować się pod adresem e-mail: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl*;















NCBR+ podaje, że dane, o których mowa w ust. 2 będzie przetwarzał w okresie realizacji
Umowy, oraz iż z NCBR+, jako administratorem danych osobowych, można się skontaktować
pod adresem: biuro@ncbrplus.pl*.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 52/19/PN na usługę
grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR i NCBR+ oraz członków ich rodzin, w trybie
przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz.1843.), dalej „ustawa
Pzp”;
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;
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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.

Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik nr 1A – Struktura zatrudnienia wg wieku i płci ubezpieczonych;
3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;
4. Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia;
5. Załącznik nr 4 – Wykaz należycie wykonanych usług;
6. Załącznik nr 5 – Adres aplikacji/strony www on-line;
7. Załącznik nr 6 – Oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia;
8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
9. Załącznik nr 8 – Wzór umowy;
10.Załącznik nr 9 – Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
11.Załącznik nr 10 - skrócona instrukcja przygotowania i złożenia oferty.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego oraz
członków ich rodzin.
1.2. Opisany poniżej zakres ochrony i wymagania to warunki minimalne. Jeżeli w oferowanych
ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego lub
Ubezpieczonych, to zostają automatycznie włączone do ubezpieczenia.
1.3. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia
Wykonawcy, złożona przez niego oferta oraz odpowiednie przepisy prawa.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego
i członków ich rodzin:
2.1.1. w zakresie podstawowym dla wszystkich pracowników (składka finansowana przez
pracodawcę) pakiet V0, który zawiera:
Lp. V0: BAZA tylko dla PRACOWNIKÓW (składka finansowana przez pracodawcę)

Kwota
świadczeń

1.

Zgon Ubezpieczonego

100 000

2.

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW

200 000

3.

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW w pracy

300 000

4.

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego

300 000

5.

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego w pracy

400 000

6.

Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału serca/udaru mózgu

150 000

7.

Całkowita niezdolność do pracy

25 000

8.

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (za 1% uszczerbku)

500

9.

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca/udaru mózgu (1% uszczerbku)

500

10. Poważne zachorowanie

20 000

11. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego (do 14. dnia pobytu/powyżej (14 dni)
a.

-wskutek choroby

120/100120

b.

-wskutek udaru mózgu lub zawału serca

190/100120

c.

-wskutek NW

150/100120

d.

-wskutek NW komunikacyjnego

270/100120

e.

-wskutek NW w pracy

270/100120

f.

-wskutek NW komunikacyjnego w pracy

350/100120

g.

Rehabilitacja / rekonwalescencja (za każdy dzień do 30 dni)
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7550

h.

2.2.
.

Pobyt na OIOM (jednorazowo)
i

2.2.

1 000

2.2.

Assistance medyczny

TAK

2.2. dodatkowe pakiety do wyboru dla pracowników (składka finansowana przez pracownika):
2.2.1.pakiet V1: Rodzina + Ubezpieczony (kompleksowa dodatkowa ochrona na życie zdrowie
Ubezpieczonego /rozszerzenie V0y), który zawiera:
Lp.

V1: Rodzina + Ubezpieczony (kompleksoway dodatkowa ochrona na życie zdrowie
Ubezpieczonego /rozszerzenie V0)

Kwota
świadczeń

12.

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego

4 000

13.

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

3 500

14.

Zgon małżonka lub partnera

15 000

15.

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW

40 000

16.

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW komunikacyjnego

55 000

17.

Poważne zachorowanie małżonka lub partnera

5 000

18.

Zgon dziecka

5 000

19.

Zgon dziecka wskutek NW

10 000

20.

Osierocenie dziecka

5 000

21.

Urodzenie dziecka

1 500

22.

Urodzenie martwego dziecka / zgon noworodka

5 000

23.

Poważne zachorowanie dziecka

5 000

24.

Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera

2 500

25

Poważne zachorowanie dziecka

2 500

256. Leczenie szpitalne małżonka lub partnera (do 14. dnia pobytu/powyżej 14 dni)
a.

-wskutek choroby

12050/6050

b.

-wskutek NW

c.

-wskutek NW komunikacyjnego

270/60

d.

-wskutek NW w pracy

270/60

e.

-wskutek NW komunikacyjnego w pracy

350/60

fc.

Pobyt na OIOM (jednorazowo)

150/60100/50

1 000500

2.2.2.pakiet V2: Rodzina + Ubezpieczony (bez świadczeń na dzieci dodatkowa ochrona na
życie zdrowie Ubezpieczonego /rozszerzenie V0), który zawiera:
Lp.

V2: Rodzina + Ubezpieczony (bez świadczeń na dzieci dodatkowa ochrona na życie
zdrowie Ubezpieczonego /rozszerzenie V0)

12.

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego

4 000

13.

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

3 500

14.

Zgon małżonka lub partnera

15 000
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Kwota
świadczeń

15.

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW

40 000

16.

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW komunikacyjnego

55 000

17.

Poważne zachorowanie małżonka lub partnera

5 000

18.

Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera

2 500

19.

Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera wskutek NW

5 000

20.

Leczenie szpitalne małżonka lub partnera (do 14. dnia pobytu/powyżej 14 dni)

a.

-wskutek choroby

120/60120

b.

-wskutek NW

150/60120

c.

-wskutek NW komunikacyjnego

270/60

d.

-wskutek NW w pracy

270/60

e.

-wskutek NW komunikacyjnego w pracy

350/60

fc.

Pobyt na OIOM (jednorazowo)

1 0500

2.2.3.pakiet V3: Singiel (dodatkowa ochrona na życie zdrowie Ubezpieczonego /rozszerzenie
V0), który zawiera:
Lp. V3: Singiel (dodatkowa ochrona na życie zdrowie Ubezpieczonego /rozszerzenie V0)

Kwota
świadczeń

12. Leczenie specjalistyczne

8 000

13. Operacje chirurgiczne

5 000

14. Poważne zachorowanie

15 000

15. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (za 1% uszczerbku)

500

16. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca/udaru mózgu (1% uszczerbku)

500

2.2.4.pakiet V4: tylko dla Małżonek/partner/dorosłe dziecko (kompleksowa ochrona
ubezpieczeniowa), który zawiera:
Lp. V4: Małżonek/partner/dorosłe dziecko (kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa)

Kwota
świadczeń

1.

Zgon współubezpieczonego

65 000

2.

Zgon współubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu

100 000

3.

Zgon współubezpieczonego wskutek NW

140 000

4.

Zgon współubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego

210 000

5.

Zgon współubezpieczonego wskutek NW w pracy

210 000

6.

Zgon współubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego w pracy

280 000

7.

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (za 1% uszczerbku)

500

8.

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca/udaru mózgu (1% uszczerbku)

500

9.

Poważne zachorowanie współubezpieczonego

7 000

10. Leczenie specjalistyczne

3 000

11. Zgon małżonka lub partnera

20 000
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12. Zgon małżonka lub partnera wskutek NW

40 000

13. Zgon małżonka lub partnera wskutek NW komunikacyjnego

55 000

14. Zgon dziecka

5 000

15. Zgon dziecka wskutek NW

10 000

16. Osierocenie dziecka

5 000

17. Urodzenie dziecka

1 500

18. Urodzenie martwego dziecka / zgon noworodka

5 000

19. Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera

2 500

20. Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera wskutek NW

5 000

21. Leczenie szpitalne współubezpieczonego - za dzień (do 14. dnia pobytu/powyżej 14 dni)
a.

- wskutek choroby

120/60120

b.

- wskutek zawału serca lub udaru mózgu

190/60120

c.

- wskutek NW

140/60120

d.

- wskutek NW komunikacyjnego lub NW w pracy

210/60120

e.

- wskutek NW komunikacyjnego w pracy

280/60120

f.

Pobyt na OIOM - jednorazowo

600

g.

Rehabilitacja / rekonwalescencja (za każdy dzień do 30 dni)

7530

h.

Operacje chirurgiczne- wymienione w Katalogu, klasy wg OWU

3 000

2.2.5.pakiet V5 dodatkowe ubezpieczenie medyczne (możliwość wykupienia przez
ubezpieczonego pracownika oraz członków ich rodzin), który zawiera:
Lp. V5: pakiet medyczny - Zakres ochrony ubezpieczeniowej
12. Nowotwór złośliwy

Kwota
świadczeń
50 000

13. Nowotwór o granicznej złośliwości

50 0005 000

14. Leczenie specjalistyczne

5 000

415. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek nowotworu (do 180 dni w roku polisowym)
a.

- od 1. dnia do 14. dnia pobytu w szpitalu / po 14. dniach

b.

Powtórna i zagraniczna opinia medyczna

50 / 3025
TAK

3. UBEZPIECZENI
3.1. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik Zamawiającego bez względu na wiek oraz
podstawę prawną zatrudnienia.
3.2. Strukturę wiekowo-płciową wszystkich pracowników Zamawiającego (651 osób) zawiera
Załącznik nr 1A do SIWZ – Struktura pracowników.
3.3. Do ubezpieczenia mogą przystępować również członkowie rodzin pracowników, niezależnie od
ich liczby, z zastrzeżeniem, że członek rodziny danego pracownika może przystąpić do
ubezpieczenia, jeżeli do ubezpieczenia przystąpił także sam pracownik (pakiet V0).
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Małżonek/partner lub dorosłe dziecko może przystąpić do pakietu V5 pod warunkiem, że
ubezpieczony pracownik również przystąpił do tego pakietu.
3.4. Przez członków rodziny pracownika rozumie się jego małżonka lub partnera życiowego oraz
pełnoletnie dzieci.
3.5. Wykonawca nie będzie stosować żadnych ograniczeń w zakresie ubezpieczenia i wypłacie
świadczeń ze względu na wiek ubezpieczonych osób.
3.6. Wszystkie osoby spełniające ustalone kryteria dotyczące wieku w momencie obejmowania
ubezpieczeniem mogą pozostawać ubezpieczone do końca trwania umowy ubezpieczenia.
4. PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA
4.1. Ubezpieczeniem w zakresie podstawowym Zamawiający chciałby objąć wszystkich
pracowników (Pracownicy będą decydować o objęciu ubezpieczeniem podstawowym z uwagi na
finansowanie z własnych środków kosztów uzyskania przychodu). Natomiast ubezpieczenie
w zakresie dodatkowych pakietów dla pracowników jest dobrowolne. Pracownicy mogą
w dowolnym momencie trwania umowy przystępować do ubezpieczenia lub rezygnować
z ubezpieczenia w zakresie wszystkich pakietów.
4.2. Zamawiający nie może zagwarantować, że wszyscy pracownicy skorzystają z możliwości
przystąpienia do ubezpieczenia w zakresie wszystkich pakietów.
4.3. Każdy ubezpieczony pracownik może dokonać swobodnego wyboru jednego z czterech pakietów
dodatkowych ubezpieczenia (V1, V2, V3, V5), w ramach, którego chce być ubezpieczony, bądź
pozostać tylko przy zakresie podstawowym. Małżonek/partner/dorosłe dziecko ubezpieczonego
może nabyć pakiet dodatkowy ubezpieczenia V4 oraz V5 a składka będzie finansowana przez
ubezpieczonego.Każdy ubezpieczony pracownik może dokonać swobodnego wyboru jednego z
pięciu pakietów dodatkowych ubezpieczenia, w ramach którego chce być ubezpieczony, bądź
pozostać tylko przy zakresie podstawowym.
4.4. Ubezpieczony może dokonać zmiany wybranego zakresu ubezpieczenia w tylko w rocznicę
zawarcia umowy ubezpieczeniadowolnym momencie roku polisowego, z zastrzeżeniem, że w
przypadku zmiany wybranego zakresu w trakcie roku polisowego Wykonawca może zastosować
z zachowaniem karencjei na różnicę świadczeń oraz sum ubezpieczenia na poszczególne
świadczenia (o ile w docelowym zakresie sumy są wyższe).
4.5. Poszczególne zakresy pakietów ubezpieczenia będą funkcjonować, bez względu na to ilu
pracowników Zamawiającego lub członków ich rodzin zdecyduje się do nich przystąpić.
Zamawiający przewiduje poziom partycypacji przy pakiecie V0 – minimum 50%.
4.6. Wykonawca nie będzie wymagał wypełniania przez osoby przystępujące do ubezpieczenia
żadnych oświadczeń/ankiet medycznych, ani w inny sposób nie będzie zadawać pytań odnośnie
stanu ich zdrowia przy przystąpieniu do ubezpieczenia w czasie trwania umowy z wyjątkiem
pakietu V5 oraz członków rodzin dotychczas nie korzystających z obecnego ubezpieczenia
grupowego wykupionego u Zmawiającego.
4.7. Wykonawca w czasie trwania umowy przyjmie do ubezpieczenia bez ograniczeń ochrony oraz
bez oceny ryzyka ubezpieczeniowego, także osoby przebywające w szpitalach, na zwolnieniach
lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, uznane za czasowo
niezdolne do pracy wszystkich ubezpieczonych korzystających z obecnego ubezpieczenia
grupowego wykupionego u Zmawiającego.
5. SKŁADKA
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5.1. Składka na ubezpieczenie w zakresie podstawowym będzie finansowana przez Zamawiającego,
natomiast składka na ubezpieczenie w dodatkowych pakietach dla pracowników finansowana
przez pracownika. Każdy pracownik przystępując do ubezpieczenia wyrazi zgodę na
comiesięczne potrącanie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia lub innych wypłat,
środków na opłacenie składki za ubezpieczenie swoje i członków swojej rodziny zgłoszonych do
ubezpieczenia.
5.2. Zamawiający będzie przekazywał składki za pakiet V0 oraz potrącane z wynagrodzenia łącznie
za dany miesiąc kalendarzowy do 29 dnia tego miesiąca (płatność z dołu) przelewem na konto
Wykonawcy. W przypadku dnia wolnego od pracy, przelew nastąpi pierwszego dnia pracującego
przypadającego po dniu wolnym od pracy na wskazany w polisie numer rachunku Wykonawcy.
5.3. Wykonawca wyraża zgodę, aby pierwsza łączna składka została opłacona do końca miesiąca za
który jest należna. Nie będzie to miało wpływu na początek ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
przez Wykonawcę, jednak Wykonawca w takim przypadku może wstrzymać wypłaty świadczeń
do czasu otrzymania całej należnej składki.
5.4. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod
warunkiem, że na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków.
5.5. Brak zapłaty składki w wyznaczonym terminie nie powoduje wygaśnięcia ochrony
ubezpieczeniowej, zawieszenia odpowiedzialności ani rozwiązania umowy pod warunkiem, że
brakująca składka za ubezpieczenie grupowe zostanie przekazana niezwłocznie po ustaleniu
przyczyny jej braku.
6. WYBRANE DEFINICJE
6.1. Dziecko – o ile Umowa Dodatkowa nie stanowi inaczej, dziecko własne Ubezpieczonego lub
dziecko przez niego przysposobione, które urodziło się po 22 tygodniu trwania ciąży i które nie
ukończyło 26 lat lub bez względu na wiek, pod warunkiem że jest niezdolne do samodzielnej
egzystencji powstałej przed ukończeniem 26 roku życia;
6.2. Pełnoletnie dziecko w kontekście tego kto może przystąpić do ubezpieczenia – dziecko własne
lub dziecko przysposobione Pracownika, które ukończyło 18 rok życia;
6.3. Ubezpieczony – osoba, która przystąpiła do Umowy. Ubezpieczonym może być Pracownik
a także Współmałżonek/Partner, Pełnoletnie dziecko o ile do Umowy przystąpił Pracownik;
6.4. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego lub dla Zamawiającego przez
podmioty trzecie (np. usługa outsourcingu), bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj
wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz podstawę nawiązania stosunku pracy, a także
osoba pozostająca z Zamawiającym w stosunku cywilnoprawnym z zaznaczeniem, że pakiet VO
jest finansowany przez Pracodawcę tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie przepisów
kodeksu pracy.
6.5. Partner życiowy – osoba pozostająca z Ubezpieczonym w związku nieformalnym, prowadząca
z nim wspólne gospodarstwo domowe, niepozostająca z ubezpieczonym w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa. Zarówno Ubezpieczony jak i wskazany przez niego partner
nie mogą pozostawać w związku małżeńskim z osobą trzecią. Wskazanie partnera następuje przez
pisemne oświadczenie ubezpieczonego w momencie jego przystępowania lub w dowolnym
momencie trwania ubezpieczenia (na druku deklaracji przystąpienia, zmiany lub innym
wskazanym przez Wykonawcę e-formularzu na platformie). Zmiana oświadczenia o wskazaniu
na inną osobę, jako partnera nie może być dokonywana częściej niż raz na 12 miesięcy.
Wykonawca nie będzie w inny sposób weryfikował faktu wspólnego prowadzenia gospodarstwa
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domowego. Wskazanie partnera życiowego przez Ubezpieczonego rozszerza odpowiedzialność
Wykonawcy o Partnera Życiowego na zasadach Współmałżonka.
6.6. Zawał serca - martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem
dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego.martwica części mięśnia sercowego spowodowana
nagłym zmniejszeniem dopływu krwi.
6.7. Udar mózgu– nagłe, ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do
trwałych ubytków neurologicznych lub śmierci, wywołane przez przyczyny naczyniowe
rozumiane jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za
wyjątkiem przyczyn naczyniowych wywołanych czynnikami urazowymi.
6.8. Zamawiający dopuszcza inne brzmienie definicji, zaproponowane przez Wykonawcę,
z zastrzeżeniem, że nie pogorszy to oczekiwanego zakresu ochrony.
7. POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY
7.1.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia w odniesieniu do
każdej z osób, rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
dniu złożenia przez tę osobę deklaracji przystąpienia, pod warunkiem przekazania za tę osobę
Wykonawcy pierwszej składki w uzgodnionym terminie.

7.2.

W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, operacji chirurgicznej i leczenia
specjalistycznego Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych
oraz nieszczęśliwych wypadków, które zostały stwierdzone lub zaszły lub ich przyczyna
została stwierdzona przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy, wobec wszystkich
ubezpieczonych wszystkich ubezpieczonych korzystających z obecnego ubezpieczenia
grupowego wykupionego u Zmawiającego., niezależnie od tego czy byli wcześniej
ubezpieczeni czy też nie.

7.3.

W przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych objętych odpowiedzialnością Wykonawcy, innych
niż pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, operacja chirurgiczna i leczenie specjalistyczne,
Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za skutki chorób i wypadków, które zostały
stwierdzone lub zaszły lub ich przyczyna została stwierdzona przed początkiem
odpowiedzialności Wykonawcy zaliczenie stażu zgodnie z OWU.

7.4.

W żadnym przypadku Wykonawca nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności za skutki
chorób i wypadków, które zostały stwierdzone lub zaszły lub ich przyczyna została
stwierdzona przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy w sytuacji, gdy zostały
stwierdzone lub zaszły lub ich przyczyna została stwierdzona wcześniej niż 5 lat przed datą
zdarzenia ubezpieczeniowego.

8. KARENCJE
8.1.

Wykonawca wyraża zgodę na zniesienie wszelkich okresów karencji i innych czasowych
ograniczeń ochrony dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od
daty wprowadzenia ubezpieczenia.

8.2.

Wykonawca wyraża zgodę na zniesienie wszelkich okresów karencji i innych czasowych
ograniczeń ochrony dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od
daty uzyskania uprawienia do przystąpienia do ubezpieczenia, to jest:
a)

Zatrudnienia lub oddelegowania do pracy u Zamawiającego – w przypadku pracownika
i przystępujących razem z nim członków jego rodziny.
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b)

Powrotu pracownika z urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego – w przypadku
pracownika i przystępujących razem z nim członków jego rodziny. Zapis dotyczy tylko
tych pracowników, którzy rozpoczęli urlop wychowawczy lub urlop bezpłatny przed
początkiem obowiązywania umowy ubezpieczenia.

c)

Zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku małżonka pracownika.

d)

Ukończenia 18 roku życia - w przypadku dziecka pracownika.

8.3.

Wykonawca wyraża zgodę na zniesienie wszelkich okresów karencji i czasowych ograniczeń
ochrony ubezpieczeniowej dla partnera życiowego, który przystąpi do ubezpieczenia wraz
z pracownikiem (a pracownik przystąpi w okresie uprawnienia do zniesienia karencji).
W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia partnera życiowego w terminie innym niż
przystąpienie pracownika, Wykonawca może zastosować w stosunku do partnera życiowego
karencję.

8.4.

W stosunku do osoby, która przystąpi do ubezpieczenia po 3 miesiącach od daty uzyskania
uprawnienia do przystąpienia, ale była dotychczas objęta dowolną umową grupowego
ubezpieczenia na życie oraz przedstawi potwierdzenie posiadania dotychczasowej ochrony
i zachowana będzie jej ciągłość, Wykonawca do okresu karencji w zakresie danego
świadczenia zaliczy okres ubezpieczenia w ramach tej dotychczasowej umowy w następujący
sposób:
a) Jeżeli Ubezpieczony był objęty dotychczasową umową w zakresie danego świadczenia
przez okres równy lub dłuższy niż okres karencji u Wykonawcy, to Wykonawca z tytułu
zdarzenia, które zajdzie w okresie karencji wypłaci świadczenie, ale w wysokości nie
wyższej, niż była określona w dotychczasowej umowie.
b) Jeżeli Ubezpieczony był objęty dotychczasową umową w zakresie danego świadczenia
przez okres krótszy niż okres karencji u Wykonawcy, to
 przez okres będący różnicą karencji i okresu podlegania dotychczasowej ochronie
ubezpieczeniowej w zakresie danego świadczenia odpowiedzialność Wykonawcy jest
wyłączona,
 przez pozostały czas okresu karencji za zdarzenia ubezpieczeniowe, które zajdą w tym
czasie Wykonawca wypłaci świadczenie, ale w wysokości nie wyższej, niż była
określona w dotychczasowej umowie.

8.5.

Dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia po upływie trzech miesięcy od daty
wprowadzenia ubezpieczenia lub po upływie trzech miesięcy od daty uzyskania uprawienia
do przystąpienia do ubezpieczenia, będą obowiązywały okresy karencji nie dłuższe niż podane
poniżej w Tabeli nr 1.

Tabela 1. Maksymalne okresy karencji
Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego

Długość karencji

Śmierć ubezpieczonego

6 miesięcy

Śmierć ubezpieczonego na skutek udaru lub zawału serca

6 miesięcy

Trwały uszczerbek ubezpieczonego na zdrowiu na skutek udaru lub zawału

6 miesięcy

Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji na skutek choroby

6 miesięcy
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Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego

Długość karencji

Poważne zachorowanie ubezpieczonego/nowotwór/nowotwór o granicznej
złośliwości

3 miesiące

Poważne zachorowanie małżonka/partnera

3 miesiące

Poważne zachorowanie dziecka

3 miesiące

Operacje chirurgiczne

3 miesiące

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby

1 miesiąc

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie udaru lub zawału

1 miesiąc

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w następstwie choroby

1 miesiąc

Śmierć małżonka lub partnera

6 miesięcy

Śmierć dziecka

6 miesięcy

Osierocenie dziecka

6 miesięcy

Śmierć rodziców ubezpieczonego

6 miesięcy

Śmierć rodziców małżonka lub partnera

6 miesięcy

Urodzenie dziecka

9 miesięcy

Urodzenie martwego dziecka

6 miesięcy

Leczenie specjalistyczne

3 miesiące

8.6.

Karencje nie dotyczą następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. UMOWA UBEZPIECZENIA
9.1.

Umowa będzie zawarta na okres 36 miesięcy.

9.2.

Polisy ubezpieczenia mogą zostać wystawione przez Wykonawcę na okresy roczne.

9.3.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia, a ogólnymi warunkami
ubezpieczenia Wykonawcy pierwszeństwo mają zapisy umowy ubezpieczenia, chyba że dany
zapis ogólnych warunków ubezpieczenia jest korzystniejszy dla Zamawiającego lub
Ubezpieczonych.

9.4.

Wykonawca zapewni niezmienność warunków ubezpieczenia na gorsze w czasie trwania
umowy.

9.5.

Aktualizacja listy ubezpieczonych nie będzie traktowana, jako zmiana umowy ubezpieczenia
i nie będzie wymagała potwierdzania aneksem do umowy.

10. OBSŁUGA UBEZPIECZENIA
10.1. Wykonawca wyznaczy 2 osoby realizujące przedmiot zamówienia, które będą reprezentować
Wykonawcę w godzinach urzędowania Zamawiającego (9 - 15) w dni robocze.
10.2. Koszty obsługi administracyjnej ubezpieczenia i koszty czynności brokerskich pokryje
Wykonawca w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 15% inkasa składki przez cały okres
trwania umowy.
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10.3. Wykonawca będzie przekazywał szczegółową informację o przebiegu ubezpieczenia za
pośrednictwem Brokera (wysyłając zestawienia pocztą elektroniczną na adres e-mail:
tomasz.rydzel@quantum-broker.pl) w półrocznych okresach ubezpieczenia – narastająco
(kolejna informacja powinna zawierać w sobie także poprzednie okresy). Informacja ta powinna
zawierać przynajmniej rodzaj i numer roszczenia oraz kwotę wypłaconego świadczenia,
a w przypadku odmowy wypłaty świadczenia – opis podstawy odmowy, pozwalający na
jednoznaczne stwierdzenie o zasadności decyzji.
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Załącznik nr 1A do SIWZ
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG WIEKU I PŁCI UBEZPIECZONYCH

Struktura wiekowo-płciowa 27.11.2019 r.
NCBR
Płeć

Liczba

Kobieta
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59

325
1
3
4
2
4
6
10
8
6
16
18
28
19
22
18
17
21
17
16
13
10
15
10
5
6
4
5
4
3
1
2
3
2
1
1
1
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61
62
64
Mężczyzna
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
58
61
64
69
70
Suma końcowa

1
1
1
111
2
2
2
3
2
3
3
10
8
7
5
7
8
5
6
6
5
5
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
436
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Struktura wiekowo-płciowa 27.11.2019 r.
NCBR+ sp. z o.o.
Płeć
Kobieta
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
51
53
54
Mężczyzna
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Liczba
143
1
4
4
8
9
4
7
3
5
7
10
9
7
9
3
4
5
2
8
8
8
3
3
3
2
1
2
2
2
72
1
2
5
2
5
3
1
2
2
1
2
3
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33
34
35
36
37
38
40
41
42
44
45
46
47
48
50
51
54
55
56
61
67
Suma końcowa

5
6
2
6
1
4
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
215
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Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

....................................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
....................................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………………
NR TELEFONU

E-MAIL

..........................................

.........................................

NIP

REGON

....................................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY

Oferta na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR i NCBR+ oraz członków ich rodzin
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ za cenę
za 1 (jedną) osobę:
W RAMACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO:
Pakiet V0:
V0: BAZA tylko dla PRACOWNIKÓW (składka finansowana przez pracodawcę)

Kwota Wysokość
świadczeńnia

Zgon ubezpieczonego

100 000

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW

200 000

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW w pracy

300 000

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego

300 000

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego w pracy

400 000

Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału serca/udaru mózgu

150 000

Całkowita niezdolność do pracy

25 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (za 1% uszczerbku)

500

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca/udaru mózgu (1% uszczerbku)

500

Poważne zachorowanie

20 000
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Leczenie szpitalne Ubezpieczonego (do 14. dnia pobytu/powyżej 14 dni)
-wskutek choroby

120/100120

-wskutek udaru mózgu lub zawału serca

190/100120

-wskutek NW

150/100120

-wskutek NW komunikacyjnego

270/100120

-wskutek NW w pracy

270/100120

-wskutek NW komunikacyjnego w pracy

350/100120

Rehabilitacja / rekonwalescencja

7550

Pobyt na OIOM (jednorazowo)

1 000

Assistance medyczny

TAK
Oferowana przez Wykonawcę cena składki za ubezpieczonego

W RAMACH DODATKOWYCH PAKIETÓW
FINANSOWANA PRZEZ PRACOWNIKA):

DLA

PRACOWNIKÓW

……………….

(SKŁADKA

1. Pakiet V1:
V1: Rodzina + Ubezpieczony (kompleksowa dodatkowa ochrona na życie zdrowie
Ubezpieczonego /rozszerzenie V0kompleksowy)

Wysokość
świadczeniaKwo
ta świadczeń

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego

4 000

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

3 500

Zgon małżonka lub partnera

15 000

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW

40 000

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW komunikacyjnego

55 000

Poważne zachorowanie małżonka lub partnera

5 000

Zgon dziecka

5 000

Zgon dziecka wskutek NW

10 000

Osierocenie dziecka

5 000

Urodzenie dziecka

1 500

Urodzenie martwego dziecka / zgon noworodka

5 000

Poważne zachorowanie dziecka

5 000

Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera

2 500

Poważne zachorowanie dziecka

5 000

Leczenie szpitalne małżonka lub partnera (do 14. dnia pobytu powyżej 14 dni)
-wskutek choroby

12050/6050

-wskutek NW

150100/6050

-wskutek NW komunikacyjnego

270/60
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-wskutek NW w pracy

270/60

-wskutek NW komunikacyjnego w pracy

350/60

Pobyt na OIOM (jednorazowo)

1 000500

Oferowana przez Wykonawcę cena składki za ubezpieczonego

……………….

2. Pakiet V2:
V2: Rodzina + Ubezpieczony (bez świadczeń na dzieci dodatkowa ochrona na życie zdrowie
Ubezpieczonego /rozszerzenie V0)(bez świadczeń na dzieci)

Wysokość
świadczeniaKwota
świadczeń

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego

4 000

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

3 500

Zgon małżonka lub partnera

15 000

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW

40 000

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW komunikacyjnego

55 000

Poważne zachorowanie małżonka lub partnera

5 000

Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera

2 500

Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera wskutek NW

5 000

Leczenie szpitalne małżonka lub partnera (do 14. dnia pobytu powyżej 14 dni)
-wskutek choroby

120/60120

-wskutek NW

150/60120

-wskutek NW komunikacyjnego

270/60

-wskutek NW w pracy

270/60

-wskutek NW komunikacyjnego w pracy

350/60

Pobyt na OIOM (jednorazowo)

1 000500

Oferowana przez Wykonawcę cena składki za ubezpieczonego ………………….

3. Pakiet V3:
V3: Singiel (dodatkowa ochrona na życie zdrowie Ubezpieczonego/rozszerzenie V0)

Wysokość
świadczeniaKwota
świadczeń

Leczenie specjalistyczne

8 000

Operacje chirurgiczne

5 000

Poważne zachorowanie

15 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (za 1% uszczerbku)

500

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca/udaru mózgu (1% uszczerbku)

500

Oferowana przez Wykonawcę cena składki za ubezpieczonego
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……………

4. Pakiet V4:
V4: Małżonek/partner/dorosłe dziecko (kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa)

Wysokość
świadczeniaKwota
świadczeń

Zgon współubezpieczonego

65 000

Zgon współubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu

100 000

Zgon współubezpieczonego wskutek NW

140 000

Zgon współubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego

210 000

Zgon współubezpieczonego wskutek NW w pracy

210 000

Zgon współubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego w pracy

280 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (za 1% uszczerbku)

500

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca/udaru mózgu (1% uszczerbku)

500

Poważne zachorowanie współubezpieczonego

7 000

Leczenie specjalistyczne

3 000

Zgon małżonka lub partnera

20 000

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW

40 000

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW komunikacyjnego

55 000

Zgon dziecka

5 000

Zgon dziecka wskutek NW

10 000

Osierocenie dziecka

5 000

Urodzenie dziecka

1 500

Urodzenie martwego dziecka / zgon noworodka

5 000

Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera

2 500

Zgon rodziców / teściów / rodziców partnera wskutek NW

5 000

Leczenie szpitalne współubezpieczonego - za dzień (do 14. dnia pobytu powyżej 14 dni)
- wskutek choroby

120/60120

- wskutek zawału serca lub udaru mózgu

190/60120

- wskutek NW

140/60120

- wskutek NW komunikacyjnego lub NW w pracy

210/60120

- wskutek NW komunikacyjnego w pracy

280/60120

Pobyt na OIOM - jednorazowo

600

Rehabilitacja / rekonwalescencja (za każdy dzień do 30 dni)

7530

Operacje chirurgiczne - wymienione w Katalogu, klasy wg OWU

3 000

Oferowana przez Wykonawcę cena składki za ubezpieczonego ………………….
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5

Pakiet V5:
V5: pakiet medyczny - Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Nowotwór złośliwy

Wysokość
świadczeniaKwota
świadczeń
50 000

Nowotwór o granicznej złośliwości

50 0005 000

Leczenie specjalistyczne

5 000

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek nowotworu (do 180 dni w roku polisowym)
- od 1. dnia do 14. dnia pobytu w szpitalu / po 14. dniach
Powtórna i zagraniczna opinia medyczna

50 / 3025
TAK

Oferowana przez Wykonawcę cena składki za ubezpieczonego

CENA OFERTY:
Pakiet V0:
Cena jednostkowa: …………… zł.
Słownie: ……………………………………………. zł.

Pakiet V1:
Cena jednostkowa: …………… zł.
Słownie: ……………………………………………. zł.

Pakiet V2:
Cena jednostkowa: …………… zł.
Słownie: ……………………………………………. zł.

Pakiet V3:
Cena jednostkowa: …………… zł.
Słownie: ……………………………………………. zł.

Pakiet V4:
Cena jednostkowa: …………… zł.
Słownie: ……………………………………………. zł.

Pakiet V5:
Cena jednostkowa: …………… zł.
Słownie: ……………………………………………. zł.
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…………………

Oświadczamy, że cena oferty jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty i rabaty).

W PONIŻSZYCH TABELACH NALEŻY WSTAWIĆ ZADEKLAROWANE DANE ZGODNIE
Z KAŻDYM PODKRYTERIUM:

Tabela nr 1 Kryterium Klauzule:
Kryterium

NALEŻY
UZUPEŁNIĆ

KLAUZULE

podkryterium 1

Poważne zachorowanie - liczba jednostek
chorobowych Ubezpieczonego (j.ch)

Należy podać liczbę
jednostek chorobowych

podkryterium 2

Minimalny czas hospitalizacji wskutek choroby
dla Ubezpieczonego, współubezpieczonego

Należy podać ilość dni
(kalendarzowych)

podkryterium 3

Maksymalny czas hospitalizacji wskutek choroby
dla Ubezpieczonego, współubezpieczonego

Należy podać ilość dni
(kalendarzowych)

podkryterium 4

Zniesienie karencji

Należy podać Tak/Nie

podkryterium 5

Brak limitu współubezpieczonych przy V4

Należy podać Tak/Nie

podkryterium 6

Zniesienie ograniczeń wiekowych w definicji
dziecka

Należy podać Tak/Nie

podkryterium 7

Włączenie przysposobienia dziecka w definicję
urodzenia dziecka

Należy podać Tak/Nie

podkryterium 8

Prawo do indywidualnej kontynuacji
ubezpieczenia przez 12 miesięcy na takich samych
warunkach, jak w ubezpieczeniu grupowym. Po 12
miesiącach ubezpieczony może kontynuować
ubezpieczenie na warunkach określonych w
zakresie indywidualnej kontynuacji.

Należy podać Tak/Nie

podkryterium 9

Możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia w
rocznicę (bez karencji)

Należy podać Tak/Nie

podkryterium 10

Leczenie szpitalne (rozszerzone o pobyt w szpitalu
za granicą)

Należy podać Tak/Nie

Tabela nr 2 Kryterium Obsługa:
Kryterium

NALEŻY
UZUPEŁNIĆ

OBSŁUGA

podkryterium 1

Opiekun dla polisy (min. 2 osoby)

Należy podać ilość osób,
które będą dedykowane,
jako opiekun polisy min.2
osoby)

podkryterium 2

Portal do obsługi programu ubezpieczeniowego
(aplikacja internetowa bądź strona www)

Należy podać Tak/Nie
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podkryterium 3

Średni czas wypłaty świadczeń tzw. prostych
(dotyczących m.in. Urodzenia dziecka, śmierci
rodziców, teściów)

Należy podać ilość dni
(roboczych)

podkryterium 4

Możliwość składania roszczeń internetowo

Należy podać Tak/Nie

POWYŻSZE ZADEKLAROWANE INFORMACJE Z TABELI NR 1 ORAZ TABELI NR 2
BĘDĄ UWZGLĘDNIONE W WYSTAWIONYCH POLISACH UBEZPIECZENIOWYCH.

Nie wypełnienie pozycji formularza oferty dotyczących kryteriów oceny ofert, będzie skutkowało
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ oraz, że uzyskaliśmy wszelkie
informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.
2. spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią
SIWZ.
3. złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią
SIWZ.
4. akceptujemy istotne postanowienia umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
5. w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
6. oświadczamy, że wadium w kwocie: 10 000 zł., zostało wniesione w formie3 ............................... .
7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
8. oświadczamy, iż realizację przedmiotu zamówienia:
w zakresie4 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), …………………………… (nazwa podwykonawcy),po
zawarciu stosownej umowy.
9. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
10.Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.2 SIWZ są dostępne w formie elektronicznej
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):

3 Wypełnić stosownie do części na którą składna jest oferta. Należy wpisać formę w jakiej wniesione zostało wadium. Dla wadium wnoszonego
w formie pieniężnej zaleca się wpisanie nazwy banku oraz numeru konta, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania zwrotu wadium
w przypadkach przewidzianych ustawą
4 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac
podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy lub skreślić.
5 rozporządzenie 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)
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…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
11. Oferta została złożona na ……. stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
12. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a.

..........................................................

b.

..........................................................

c.

..........................................................

d.

..........................................................

…………………………………

.......................................................................

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(osobny plik)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ USŁUG

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w pkt 5.2.1. SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego
wykonania/wykonywania 3 usług polegających na obsłudze ubezpieczeń grupowych na życie dla minimum 200
(dwieście)osób ubezpieczonych w ramach grupowych ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem tzw. ubezpieczeń
bankowych) z których każda miała wartość co najmniej 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto;
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej.
Wykonawcy w celu wykazania spełnienia ww. warunków winni wykazać się realizacją minimum trzech usług
dla trzech podmiotów.
Lp.
Wykonana usługa
Nazwa i zakres usługi

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
tj. usługa polegająca na

Data wykonania
1

(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej usługi)

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)

…………….………………………….………………

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Nazwa i zakres usługi

…………………………………………………………..

…………….………………………….……………. (nazwa i
adres)

…………………………………………………………..
tj. usługa polegająca na.
1.

2
Data wykonania
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej usługi)

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
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(dzień / miesiąc / rok)
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Nazwa i zakres usługi

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
tj. usługa polegająca na.

Data wykonania
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej usługi)
2.

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............

3

(dzień / miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa
w pkt 5.2. SIWZ, zostały wykonane należycie.

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

APLIKACJA/STRONA WWW ON-LINE WDROŻENIOWA

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w pkt 5.2.2. SIWZ, udostępnić aktywną aplikację/stronę www on-line wdrożeniową
umożliwiającą przystępowanie pracownikom i współubezpieczonym do ubezpieczenia za jej
pośrednictwem.

Adres (wersja testowa): ……………………………………………..;
Login: ……………………………………. (jeżeli jest wymagane);
Hasło: ……………………………………. (jeżeli jest wymagane).

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę grupowego
ubezpieczenia pracowników NCBR i NCBR+ oraz członków ich rodzin.
(oznaczenie sprawy 52/19/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY6
Niniejszym oświadczam, iż:
1) wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano/wydano prawomocnego/ prawomocny
wyroku/ wyrok sądu lub ostatecznej/ ostateczną decyzji/ decyzję administracyjnej/
administracyjną* o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
2) wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakazu/zakaz* ubiegania się o zamówienia publiczne.
* Niepotrzebne skreślić.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci
imiennej

6 Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.”
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 7
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843.), zwanej dalej „Pzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:



nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp



należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci
imiennej

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2 Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
7
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Załącznik nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY

(osobny plik)
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Załącznik nr 9 do SIWZ

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Lp.

Pytanie

Odpowiedź

1

Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe planuje
wyznaczyć/wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (IOD)?

*
- tak zaplanowano wyznaczenie
- tak wyznaczono
- nie zaplanowano wyznaczenia
(uzasadnienie: np. nie jest
wymagane przepisami prawa)
- zaplanowano wyznaczenie
(kiedy: podać przewidywaną datę)

2

3

4

5

Jeżeli nie został wyznaczony
IOD to proszę o wskazanie
innej osoby do kontaktu w
kwestiach związanych z
ochroną danych osobowych.

Osoba do kontaktu…..,
stanowisko/funkcja…., numer tel.

Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe wprowadził
środki techniczne i
organizacyjne, które będą
spełniały wymogi RODO
oraz innych aktów
regulujących legalne
przetwarzanie danych
osobowych?

*

Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe korzysta z
dalszych przetwarzających
dane osobowe w procesie
przetwarzania danych
osobowych na zlecenie
administratora danych
osobowych?

*

Czy dane osobowe będą
przekazywane poza
Europejski Obszar
Gospodarczy?

*

TAK/NIE/INNE

TAK/NIE

TAK/NIE

*Właściwe podkreślić/uzupełnić
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Uwagi

Oświadczenie:
W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/, oświadczam, że
powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z
ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia
zdarzenia) powiadomić o tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

…………………………..

…………………………

data

podpis

Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Wypełnia IOD NCBR:

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………..

…………………………………

data

podpis
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Załącznik nr 10 do SIWZ
SKRÓCONA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Jeżeli jesteś Wykonawcą, który chce złożyć ofertę:
1.

2.

3.
4.

Upewnij się, że dysponujesz kontem na Platformie ePUAP. Jeśli nie – załóż konto dla podmiotu
składającego ofertę. Konto to będzie potrzebne do przesłania oferty do Zamawiającego za pomocą
narzędzia do składania ofert czyli tzw. miniPortalu. Adres Platformy ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal;
Upewnij się, że osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, czyli te, które będą
podpisywały ofertę dysponują ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Będzie on
niezbędny do podpisania oferty i innych oświadczeń oraz dokumentów składanych
w postępowaniu.
Wypełnij formularz oferty, koniecznie w formie elektronicznej, czyli na komputerze (nie
odręcznie).
Podpisz wypełniony formularz oferty (plik elektroniczny) kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy.

Procedura podpisu - wybierasz jeden lub więcej plików (możesz od razu podpisać wszystkie pliki do
złożenia w postępowaniu), klikasz na przycisk uruchamiający procedurę podpisu i podajesz PIN, który
ustanowiłeś dla swojego podpisu.
Na koniec powinieneś otrzymać komunikat, czy rzeczywiście procedura podpisu zakończyła się
powodzeniem. Możesz też samodzielnie zweryfikować podpisane pliki, czy rzeczywiście zostały
podpisane.
Zazwyczaj podpis elektroniczny pojawia się jako dodatkowy plik w folderze, w którym widnieje
podpisywany dokument. Pamiętaj, że sam dokument bez pliku podpisu nie zostanie odczytany jako
podpisany przez Ciebie. Potrzebujesz i pliku z dokumentem, i pliku z podpisem do tego dokumentu.
W przypadku formatu PDF podpis zazwyczaj jest zapisywany w samym pliku. Oznacza to, że nie pojawi
Ci się dodatkowy plik z podpisem, lecz jest on dodany już do samego pliku PDF. Taki podpis jest też
widoczny standardowo przy każdym otworzeniu takiego pliku.
5.

6.

Podpisany plik formularza oferty, podpisany plik formularza JEDZ oraz oryginalny dokument
potwierdzający wniesienie wadium to minimalna zawartość oferty. Oczywiście jeśli uważasz, że
konieczne jest dołączenie do oferty innej zawartości jest to zawsze możliwe.
Spakuj pliki elektroniczne składające się na ofertę do jednego folderu skompresowanego (pliku)
zarchiwizowanego w formacie ZiP.

Zaznacz wszystkie plik składane zamawiającemu – wszystkie składane pliki dokumentów oraz pliki
podpisu tych dokumentów.
Kliknij na jeden z tych zaznaczonych plików prawym przyciskiem myszy – otworzy Ci się menu
z wyborem poleceń.
Wybierz „Wyślij do”, a następnie „Folder skompresowany (zip)” – pojawi się nowy plik w formacie
ZIP zawierający wszystkie zaznaczone przez Ciebie pliki (polecenia Windows 8, w innych wersjach
tego systemu figurują one pod zbliżonymi nazwami).
Zmień nazwę swojego pliku ZIP na jakąś czytelną dla Ciebie np. „podpisana oferta ………..”.
Na etapie przesyłania oferty będziesz miał możliwość załączenia tylko jednego pliku – stąd konieczność
stworzenia pliku ZIP – o rozmiarze do 150 MB.
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7.
8.

Jeśli jeszcze nie dysponujesz, pobierz i zainstaluj aplikację do szyfrowania ofert. Aplikację
możesz pobrać tu: https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx
Folder skompresowany (plik) zawierający składniki oferty, czyli minimum formularz oferty,
formularz JEDZ i dokument potwierdzający wniesienie wadium, zaszyfruj za pomocą aplikacji
do szyfrowania. Będziesz potrzebował do tego identyfikator postępowania i klucz publiczny.
Klucz publiczny zamawiający dołączył do dokumentów postepowania. Dodatkowo informacje te
znajdziesz
i
pozyskasz
na
Liście
postepowań
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ListaPostepowan.aspx
(klucz
publiczny
i
identyfikator
postępowania w szczegółach dotyczących postepowania).

Uwaga! Nie otwieraj sam pliku z kluczem publicznym. Może ona wówczas zostać zapisany
w zmienionym formacie i już go nie wykorzystasz do szyfrowania. W razie takich problemów pobierz
po prostu klucz ponownie.
Uruchom aplikację szyfrującą Miniportalu, a następnie wybierze opcję: „Wykonawca (szyfrowanie
ofert)”. W celu zaszyfrowania oferty podaj aplikacji identyfikator postępowania oraz wybierz swój plik
z ofertą, a także wybierz miejsce na dysku, gdzie zapisałeś klucz publiczny postępowania. Kliknij
przycisk „szyfruj”.
Następnie wyskoczy Ci okno, w którym będziesz mógł wybrać, gdzie chcesz zapisać plik
z zaszyfrowaną ofertą oraz będziesz musiał wpisać jego nazwę. To ważne. Wpisz nazwę, z której będzie
wynikało, że plik jest już zaszyfrowany np. „zaszyfrowana oferta na ………………”.
Powinieneś otrzymać informację o poprawnym zaszyfrowaniu pliku, a nowy plik ZIP pojawi się
w wybranej przez Ciebie lokalizacji.
Oferta jest już gotowa do złożenia. Pozostało jedynie przekazanie jej zamawiającemu.
9.

Wejdź na stronę https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia i wybierz „Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Wypełnienie formularza i przesłanie go wraz z ofertą
będzie wymagało konta na ePUAP. Nie musi to być konto podmiotu składającego ofertę, ale
trzeba być przygotowanym, że zamawiający mógł przewidzieć dalsze prowadzenie
korespondencji w postępowaniu przy pomocy platformy ePUAP, więc konto to musi być dla
Ciebie dostępne.

Na platformie ePUAP musisz wykonać następujące czynności:
Podać dane identyfikacyjne postępowania – numer ogłoszenia znajdziesz na ogłoszeniu o zamówieniu,
ale również na stronie postępowania na Miniportalu.
Uzupełnić dane formularza, czyli swoje dane oraz nazwę skrzynki ePUAP zamawiającego.
W kolejnym kroku formularza dodać jako załącznik swoją zaszyfrowaną ofertę. Nie musisz wpisywać
swoich uwag.
Ostatni krok formularz to podgląd wniosku. Sprawdź wszystkie informacje, a następnie wyślij wniosek.
Powinieneś zostać przekierowany do strony z potwierdzeniem złożenia oferty. Widnieje na niej
identyfikator potwierdzenia złożenia oferty. Skopiuj sobie ten numer. Bez niego nie uda Ci się zmienić
lub wycofać oferty w przypadku takiej potrzeby.
Pamiętaj, że Twoja zaszyfrowana oferta jest od razu przekazywana zamawiającemu. Tym samym
zamawiający widzi, że otrzymał ofertę w postępowaniu, z jakiej skrzynki została wysłana oraz jaka jest
nazwa pliku z ofertą.

Strona 56 z 57

UWAGA
W celu prawidłowego użycia pary kluczy do szyfrowania i deszyfrowania, oferta musi zostać
zaszyfrowana tylko jeden raz. Podczas szyfrowania oferty system generuje hash pliku połączony
z wygenerowanymi kluczami. W momencie podwójnego zaszyfrowania oferty, system miniPortal
dostaje informację o hashu pliku wyłącznie zaszyfrowanego pliku po raz ostatni, który jest
wysyłany poprzez formularze do złożenia, wycofania lub zmiany oferty. Przy odszyfrowaniu
Aplikacja „sczytuje” tylko ten ostatni hash pliku. W związku z powyższym brak jest możliwości
otwarcia podwójnie zaszyfrowanej oferty.
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