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Polska-Gliwice: Usługi ubezpieczeń na życie
2022/S 192-544624

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
E-mail: zp@gliwice.so.gov.pl 
Tel.:  +48 323380239
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gliwice.so.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sprawowanie władzy sądowniczej

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi grupowego ubezpieczenia na życie
Numer referencyjny: ZP-2360/PN/1/18

II.1.2) Główny kod CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługi grupowego ubezpieczenia na życie

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 886 887.00 PLN
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II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w 
Gliwicach, ich małżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 150-428454

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Usługi grupowego ubezpieczenia na życie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-020-60-56
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 157 906.61 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 886 887.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1) Zezwolenie lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1130) w zakresie ubezpieczeń objętych 
zamówieniem lub w przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż przedmiotowe zezwolenie 
– inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem - dokument składany na wezwanie.
Zamawiający za wystarczające uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych 
grupach.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, 
stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. 
z 2020 poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(zwanego dalej JEDZ) - oświadczenie składane wraz z ofertą.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z agresją rosji na Ukrainę, 
znajduje się w treści formularza ofertowego – oświadczenie składane wraz z ofertą.
3) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 PZP, 
sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem - dokumenty składane na wezwanie.
W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską należy złożyć 
dokumenty wydane w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy PZP, w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust.1 pkt 3 - 6 ustawy PZP, - 
oświadczenie składane na wezwanie.
5) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie składane na wezwanie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, powyższe dokumenty i oświadczenia winny być złożone dla każdego z nich.
Powyższy wymóg udokumentowania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i przedłożeni wymaganych 
dokumentów dotyczy również podwykonawców.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
Wymagane wadium w wysokości 20.000zł

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 05-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie10 dni od dnia przekazania informacji o 
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2022
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