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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

ENERGA S.A.
al.Grunwaldzka 472
Gdańsk
80-309
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Bartkowska
Tel.:  +48 587788389
E-mail: beata.bartkowska@energa.pl 
Faks:  +48 587718611
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.grupa.energa.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.energa.pl/przetargi_Energa_SA.xml
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
Numer referencyjny: ZP/02/DF/2016

II.1.2) Główny kod CPV
66512200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na świadczenie usług ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz
pracowników Zamawiającego w zakresie niżej wymienionych pakietów:
a) Pakiet pracowniczy.
b) Pakiet partnerski.
c) Pakiet rodzinny.

mailto:beata.bartkowska@energa.pl
http://www.grupa.energa.pl
http://bip.energa.pl/przetargi_Energa_SA.xml
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Ubezpieczeniem objęci będą pracownicy Zamawiającego według jego bieżących potrzeb, na zasadach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, iż na dzień 31 marca
2016 r. w spółkach wchodzących w skład Grupy Energa zatrudnionych było 8545 pracowników.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66512200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na świadczenie usług ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz
pracowników Zamawiającego w zakresie niżej wymienionych pakietów:
a) Pakiet pracowniczy.
b) Pakiet partnerski.
c) Pakiet rodzinny.
Ubezpieczeniem objęci będą pracownicy Zamawiającego według jego bieżących potrzeb, na zasadach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, iż na dzień 31 marca
2016 r. w spółkach wchodzących w skład Grupy Energa zatrudnionych było 8545 pracowników.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia
a) cena pakietu pracowniczego – waga 60%,
b) cena pakietu rodzinnego – waga 13%,
c) cena pakiet partnerskiego – waga 12%,
d) poszerzony zakres świadczeń – waga 7%,
e) liczba placówek medycznych – waga 8%.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) – pkt
23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm. – zwanej dalej „Ustawą”).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1) – pkt 8) Ustawy
3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie co najmniej działu I grupa 1 i 5
lub działu II grupa 2 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844. z późniejszymi zmianami, dalej jako „ustawa o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia,
o których mowa w ust. 1. – ust. 2 powyżej oraz warunek opisany w ust. 3 powyżej musi spełniać każdy z
Wykonawców odrębnie.
Zamawiający bada również czy wobec podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1 – ust. 2 powyżej.
Uwaga:
Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie
Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w
zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite
dokumenty dotyczące tych podmiotów.
c) W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite
dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub realizują minimum dwa zamówienia, którego przedmiotem była/jest
realizacja grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, z których każda z osobna obejmowała/obejmuje grupowe
ubezpieczenie zdrowotne dla minimum 1000 (tysiąc) osób.
Zamawiający zaznacza, że w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zamówienie będące w trakcie
realizacji dotychczasowa zrealizowana na dzień składania ofert część musi obejmować grupowe ubezpieczenie
zdrowotne dla minimum 1000 (tysiąc) osób.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w ust. 1.
powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1. powyżej może polegać na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy.
Uwaga:
Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany
złożyć w formie jednolitego dokumentu.
a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w
zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite
dokumenty dotyczące tych podmiotów.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
Sekcji III.1.3) ogłoszenia tj.:
1) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zgodnie z warunkiem określonym w Sekcji III.1.3) ust. 1. ogłoszenia.
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać przedmiot zamówienia, liczbę osób objętych
grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym, datę wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/
rrrr) realizacji i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2) Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie, o którym mowa w pkt 1) powyżej, należy dołączyć
dowody określające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1) i
pkt 2) powyżej może złożyć łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców
o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2016
Czas lokalny: 12:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2016
Czas lokalny: 12:30
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Miejsce:
Oferty zostaną otwarte publicznie w:
Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472
80 – 309 Gdańsk
Miejsce: Olivia Gate, IV p. s. 429.
W dniu upływu terminu składania ofert, tj. 03.10.2016 r., o godz. 12:30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Szczegółowy opis sposobu zapakowania i zaadresowania ofert umieszczono w pkt. XVI SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności,o których mowa w sekcji III.1.1) ogłoszenia , tj.:
- o których mowa w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DU
poz. 1126),
- Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej działu
I grupa 1 i 5 lub działu II grupa 2 w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub
gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu
nadzoru, potwierdzające, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub
gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do
reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest
konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa powyżej, należy złożyć potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju
siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza,
Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została
dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg
złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) – pkt 2) dotyczy każdego z Wykonawców.
Ponadto, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w par 5 pkt 1) – pkt 9) ww. rozporządze
Ofertę należy złożyć w oryginale w formie pisemnej oraz kopii w wersji elektronicznej, tj. zeskanowanej oferty
w formacie nieedytowalnego pliku PDF na nośniku USB/DVD/CD. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą
złożoną w formie pisemnej, a w wersji elektronicznej wiążący jest egzemplarz w formie pisemnej.
Ofertę należy opakować w następujący sposób:
Koperta zewnętrzna nie może nosić żadnych cech wskazujących na składającego ofertę. Może znajdować się
na niej jedynie adres Zamawiającego:
Energa S.A.
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Al. Grunwaldzka 472
80 - 309 Gdańsk
Adres do korespondencji:
Departament Obsługi Środowiskowo – Prawnej - Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Olivia Gate, IVp. p.432 (KANCELARIA)
Al. Grunwaldzka 472
80 - 309 Gdańsk
Oferta na:
„Usługi ubezpieczenia zdrowotnego”
Znak postępowania: ZP/02/DF/2016
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03 października 2016 r. do godziny 12:00
Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy tak, aby ofertę złożoną po
terminie można było odesłać bez otwierania jej do Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej „KIO"
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługuje złożenie odwołania do Prezesa KIO na zasadach i w terminie określonych w Dziale
VI ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2016
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