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Znak sprawy: SPZ.341-31-2/2010 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH  
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM 
 

Zastrzega się, iż niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie instruktażowy i Zamawiający nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności wobec Wykonawcy w razie jej zastosowania. W razie jakichkolwiek rozbieżności treści 

opublikowanych ogłoszeń z poniższą instrukcją, pierwszeństwo przyznaje się oficjalnej treści ogłoszeń 
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, ogłoszonego przez Zamawiającego Urząd Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2010/S 85-128147 z dnia  1.05.2010 r. pn: 
 

„GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN” 

 

jest obowiązany spełniać warunki opisane w Pkt. 2 Instrukcji, które są wymogiem koniecznym dopuszczenia do 
postępowania, złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty opisane w Pkt. 3 Instrukcji wraz z wymaganymi 
pełnomocnictwami. Wniosek prosimy złożyć zgodnie z wymogami i opisem zamieszczonym w pkt. 4 Instrukcji. 
 

1. Przedmiot zamówienia 
1.1 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działając zgodnie z art. 16 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych w imieniu i na rzecz następujących jednostek organizacyjnych: 

1. Dom Dziecka; ul. Wysoka 24/26, 
2. Gimnazjum nr 5; ul. Kostromska 50, 
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; ul. Próchnika 34, 
4. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji; ul. Belzacka 176/178, 
5. Miejski Żłobek Dzienny; ul. Belzacka 97E, 
6. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim; ul. Plac Zamkowy 4, 
7. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy; ul. Wysoka 24/26, 
8. Pogotowie Opiekuńcze; Wojska Polskiego 75, 
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; Dmowskiego 47, 
10. Pracownia Planowania Przestrzennego; ul. Farna 8, 
11. Przedszkole Samorządowe nr 15; ul. Belzacka 78a, 
12. Przedszkole Samorządowe nr 20; ul. Paderewskiego 1a, 
13. Przedszkole Samorządowe nr 7; Poprzeczna 7a, 
14. Straż Miejska; ul. Słowackiego 19 
15. Szkoła Podstawowa nr 12; Belzacka 104/106, 
16. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; ul. Pasaż K. Rudowskiego 10 
17. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1; ul. Wysoka 28/38. 

 

przeprowadza postępowanie w celu udzielenia zamówienia na grupowe ubezpieczenie na życie 
pracowników powyższych jednostek oraz członków ich rodzin. 

1.2 Przedmiot niniejszego zamówienia określony został w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2010/S 85-128147 z dnia  1.05.2010 r. 
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2. Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  

2.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. w szczególności: 

a) są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

b) prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22.05.2003 roku  
o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) co 
najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia (tj. co najmniej w grupie 1 i 5 
Działu I Załącznika nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej), 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie  

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  tj.: 

a) posiadają w ramach wewnętrznej struktury jednostkę organizacyjną na terenie RP, która 
prowadzi obsługę w zakresie oceny ryzyka oraz wypłaty świadczeń z tytułu grupowych 
ubezpieczeń na życie lub mają zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym 
zawodowo na terenie RP usługi we wskazanym powyżej zakresie (przedsiębiorstwo to 
musi posiadać jednostkę organizacyjną na terenie RP, wskazaną umową na obsługę 
świadczeń). Niniejsza umowa może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod 
warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym zawarcie umowy ubezpieczenia będącej 
przedmiotem zamówienia. 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: 

a) zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.  
z 2003 roku Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) posiadają na dzień 31.12.2009 roku wskaźnik 
pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %; 

b) zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.  
z 2003 roku Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) posiadają na dzień 31.12.2009 roku wskaźnik 
pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100 %. 

2.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

2.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do 
warunków określonych powyżej w pkt. 1), pkt. 2) warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców 
działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków pkt. 3) i 4) warunki te muszą spełniać 
Wykonawcy łącznie. 

3. Dokumenty i oświadczenia składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

3.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem (wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji). 

3.2. Wykonawca obowiązany jest wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków stawianych 
Wykonawcom ubiegającym się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 2 do Instrukcji). 

3.3. Wykonawca obowiązany jest wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia 
spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

b) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej  
w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane 
na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że 
Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub, gdy 
zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, oświadczenie organu 
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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.  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa 
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, 

 
Wyjaśnienie: 
Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć 
zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego; 
Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego 
zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia 
organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. 

 

c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, 
potwierdzające, że żadnego z urzędujących członków organu zarządzającego 
prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 
pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

e) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Instrukcji). 
Wyjaśnienie: 
Przez stwierdzenie „aktualny” należy rozumieć potwierdzający stan faktyczny lub stan 
ujawniony w rejestrze, który nie uległ zmianie, od dnia wystawienia dokumentu do upływu 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. 

3.4. Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3. a), d), e) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: (1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
(2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; (3) nie zalega  
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.3. c) składa (4) zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 Ustawy. 

b) Dokumenty, o których mowa w pkt. (1), (2), (4) powinny być wystawione nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt (3) powinien 
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być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. (1), (2), 
(3), (4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż  
w terminie właściwym dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. (1), (2), (3), (4).  

3.5. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których urzędujący 
członek/członkowie organu zarządzającego mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w pkt. 3.3. c) mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich (5) zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, z tym że  
w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

b) Dokument, o którym mowa w pkt. (5) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę.  

3.7. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie każdy z Wykonawców powinien samodzielnie spełniać 
warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym punkcie i składa dokumenty 
wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3.8. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do wniosku: 

a) stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu udzielone dla 
osoby/osób podpisującej wniosek i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca 
i podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest ujawniona w 
wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi 
załącznik nr 4 do Instrukcji). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 

4. Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach 

4.1. We wniosku oświadczeniach i innych dokumentach należy dokładanie określić firmę 
Wykonawcy i siedzibę. Niedopuszczalne jest określenie, że wniosek składa i w postępowaniu 
występuje jednostka organizacyjna Wykonawcy (np.: oddział, przedstawicielstwo, itp.) jeżeli nie 
posiada ona samodzielnej osobowości prawnej. Dokumenty składane w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu również muszą odnosić się do Wykonawcy, nie 
zaś jego wewnętrznej jednostki organizacyjnej. 

4.2. Jeżeli we wniosku Wykonawca występuje pod inną firmą niż ta której dotyczą dokumenty 
złożone wraz z wnioskiem w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
należy złożyć w tym przedmiocie stosowne wyjaśnienia i w razie potrzeby załączyć odpowiednie 
dokumenty. 

4.3. Wniosek i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione lub należycie 
umocowane do reprezentowania Wykonawcy, ujawnione w wypisie z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub w załączonym do wniosku pełnomocnictwie. 

4.4. Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność  
z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność  
z oryginałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej do złożenia wniosku. Za 
niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu 
przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa 
udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu. 

4.5. Wykonawcy działający wspólnie: 
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a) Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem składa kilku 
Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego 
pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV 
Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93  
z późn. zm). 

b) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia 
(np. pracownik jednego z Wykonawców).  

 Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną 
to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami 
reprezentacji. 

 Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba trzecia, np. pracownik jednego z Wykonawców 
działających wspólnie, musi on być umocowany przez każdego z Wykonawców w drodze 
imiennego pełnomocnictwa. (W takiej sytuacji każdy z Wykonawców działających wspólnie 
wystawia określonemu pracownikowi imienne pełnomocnictwo do reprezentowania go  
w postępowaniu na proponowanym wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji i nie 
ma konieczności zamieszczania klauzuli uprawniającej do udzielenia dalszego 
pełnomocnictwa).  

 Jednakże możliwe jest także umocowanie jednego z Wykonawców jako osoby prawnej 
przez pozostałych Wykonawców, z tym, że jeżeli umocowany Wykonawca udziela 
dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej osobie trzeciej, pełnomocnictwa 
udzielone temu Wykonawcy muszą wyraźnie uprawniać do udzielenia dalszego 
pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo udzielone temu pracownikowi musi wyraźnie 
wskazywać, iż jest on umocowany do reprezentowania wszystkich Wykonawców 
działających wspólnie przez wymienienie ich nazw (firm). (W takiej sytuacji wszyscy 
Wykonawcy udzielają jednemu z Wykonawców pełnomocnictwa na proponowanym wzorze 
stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji wraz z klauzulą uprawiającą do udzielenia 
dalszego pełnomocnictwa. Następnie ten Wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa 
swojemu pracownikowi lub innej sobie trzeciej na proponowanym wzorze stanowiącym 
załącznik nr 5 do Instrukcji)  

c) Wszystkie pełnomocnictwa powinny być załączone do wniosku i spełniać wymogi 
określone w punkcie 3.8. Instrukcji. W treści pełnomocnictw nie powinno dokonywać się 
skreśleń. Jeżeli we wzorze pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Instrukcji 
przewidziano opcje poszczególnych jego zapisów, w ostatecznym dokumencie 
pełnomocnictwa załączonym do wniosku, należy dokonać wyboru jednej z nich 
przez usunięcie z treści dokumentu opcji przeciwnej. 

d) Wniosek o dopuszczenie do negocjacji, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem 
podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców 
działających wspólnie. 

e) Wykonawcy działający wspólnie składają jedno oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.2. 
Instrukcji (Załącznik nr 2 do Instrukcji). 

f) Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od 
Wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem 
tj. określone w pkt. 3.3. – 3.5. musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie.  

4.6. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim, w sposób czytelny,  
z zachowaniem formy pisemnej. 

4.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym za zgodność przez wykonawcę. 

4.8. Wykonawca powinien podać z ilu stron składa się jego wniosek wraz z załącznikami. 

4.9. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie 
oznaczonej w następujący sposób: 
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URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
UL. PASAŻ RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI,  

pok. 317  
Dotyczy przetargu publicznego pn.  

„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i 
jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin” 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31 MAJA 2010 ROKU, GODZ. 12:00 
 

5. Miejsce i termin składania wniosków: 

5.1. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą za 
potwierdzeniem odbioru, na adres: 

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
UL. PASAŻ RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI,  
pok. 317 

5.2. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2010 roku o godz. 12:00. 

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia wniosku uznaje 
się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego, jak w pkt. 5.1. 

Przyjmowanie wniosków składanych osobiście będzie następowało w dni robocze w godz. 800 – 
1400 

5.3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: 

Łukasz Sujak     -  tel. +48 44 732 77 97,  

   e-mail l.sujak@piotrkow.pl. 

Olga Szułajew  -  tel. + 48 (056) 66 93 457,  

   e-mail: Olga.Szulajew@eib.com.pl 

6. Dodatkowe informacje: 

6.1. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje mogą być składane pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną. Powyższy sposób porozumiewania się z Wykonawcami nie dotyczy 
oferty oraz oferty wstępnej, dla których Zamawiający wymaga formy pisemnej. W przypadku 
złożenia faksem lub drogą elektroniczną wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
Zamawiający wymaga, aby został on niezwłocznie potwierdzony pisemnie. 

6.2. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty wstępnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi oświadczeniami  
i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu i otrzymali 
pozytywną ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału  
w postępowaniu oceniane będą według kryterium ,,spełnia/nie spełnia" z zastrzeżeniem art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z treści załączonych dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 

6.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone, a umowy ubezpieczenia 
będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za 
pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Energo-Inwest-Broker S.A. z siedzibą w Toruniu, 
ul. Jęczmienna 21. 
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Załączniki do Instrukcji: 
Załącznik nr 1  wzór wniosku o dopuszczenie do negocjacji 

Załącznik nr 2  wzór oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych od Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 3   wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 4  wzór pełnomocnictwa  

Załącznik nr 5  wzór pełnomocnictwa substytucyjnego (dalszego) udzielonego pracownikowi lub innej 
osobie trzeciej przez Wykonawcę umocowanego przez pozostałych Wykonawców 
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(WZÓR)  Załącznik nr 1 
Znak sprawy: SPZ.341-31-2/2010 

 

..................…………, dnia …………………….. 

 
 (pieczęć/pieczęcie Wykonawcy)     
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM 
 

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
UL. PASAŻ RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKIEGO 

 
Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ………………………  
z dnia …………..2010 r. postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację 
zamówienia publicznego pn.: 

 

„GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN” 

Znak sprawy: ……………………… 
 

Ja/my niżej podpisany/i  

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

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów) 

 

1. Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji  
z ogłoszeniem na wybór Wykonawcy zamówienia pn. „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników 
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin.” 

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na niniejszy adres: 
..................................................................................................................... osobą upoważnioną do kontaktu 
jest ..................................................................................... 

3. Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z ...... stron 

4. Liderem konsorcjum jest ………………………………… 

 

W załączeniu (załączniki do wniosku o dopuszczenie do negocjacji): 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
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Załącznik nr 3     Wypis z właściwego rejestru (wypis z KRS) 

Załącznik nr 4     Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
tożsamym z przedmiotem zamówienia  

Załącznik nr 5  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, potwierdzające, 
że żadnego z urzędujących członków organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - wystawione nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, 

Załącznik nr 6  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 
9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

Załącznik nr 7  Zaświadczenie z ZUS  
Załącznik nr 8  Zaświadczenie z US   
Załącznik nr 9 Pełnomocnictwo/wa 

Załącznik nr 10 ............................... 

 
 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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(WZÓR)  Załącznik nr 2 
Znak sprawy: SPZ.341-31-2/2010 
 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

(zgodnie z art. 56 ust. 2 w zw. z art. 50 oraz w związku z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  

 

 

Ja/my niżej podpisany/i  

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

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

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

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

 

 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich Wykonawców) 

 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; tj. w szczególności:  

a) jesteśmy uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

b) prowadzimy działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym 
z przedmiotem zamówienia, tj. co najmniej w grupie 1 i 5 Działu I Załącznika nr 1 do ustawy  
o działalności ubezpieczeniowej. 

 

2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie  
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3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
tj.*: 
a) posiadamy w ramach wewnętrznej struktury jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi 
obsługę w zakresie oceny ryzyka oraz wypłaty świadczeń z tytułu grupowych ubezpieczeń na życie  
b) mamy zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi we wskazanym 
powyżej zakresie (przedsiębiorstwo to posiada jednostkę organizacyjną na terenie RP, wskazaną umową na 
obsługę świadczeń).  
 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: 

a) zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) posiadamy na dzień 31.12.2009 roku wskaźnik pokrycia rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, 

b) zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) posiadamy na dzień 31.12.2009 roku wskaźnik pokrycia marginesu 
wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 

 

 

(Jeżeli wniosek składa kilku Wykonawców działających wspólnie, oświadczenie w odniesieniu do punktów 1 i 4 
oznacza, że warunki te spełnia każdy z Wykonawców oddzielnie, zaś w odniesieniu do punktu 2 i 3 oznacza, że 
warunki te spełniają wszyscy Wykonawcy łącznie) 

 

………………………………………………… 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 

                                                 
* w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej 
 
** Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na polega na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będziemy dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania  mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 
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WZÓR)          Załącznik nr 3 
Znak sprawy: SPZ.341-31-2/2010 

 
 
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

My niżej podpisani 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
 
 

działając w imieniu i na rzecz 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i 
dokładne adresy wszystkich podmiotów) 

 
 
 
 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………
…………… 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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(WZÓR)  Załącznik nr 4 
Znak sprawy: SPZ.341-31-2/2010 

 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Niniejszym  .................................................................................................................... 

 (nazwa (firma), siedziba mocodawcy – Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) 

 

udziela  

 

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

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

(dokładne dane pełnomocnika, w tym: imię i nazwisko lub nazwa (firma) i siedziba pełnomocnika) 

 

 

pełnomocnictwa do reprezentowania ………………………………….. (nazwa (firma) mocodawcy) w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin” ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej nr ……………… z dnia ………..2010 r. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania w postępowaniu i 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego*, a w szczególności do: 

- złożenia i podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dopuszczenia do udziału  
w negocjacjach),  

- składania i podpisywania wszelkich oświadczeń,  

- potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów, prowadzenia negocjacji i innych czynności  
w postępowaniu,  

- złożenia i złożenia (podpisania) oferty. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw.......**  

 

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 
 

 

 

 

 

………………………………………………… 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 

                                                 
* w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej 
 
** jeżeli Wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienie pełnomocnika do udzielenia dalszych 
pełnomocnictw np. tylko do jego pracowników, powinien wskazać dla jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo 
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(WZÓR)  Załącznik nr 5 
Znak sprawy: SPZ.341-31-2/2010 

 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Niniejszym  .................................................................................................................... 

 (nazwa (firma), siedziba mocodawcy – Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) 

 

udziela  

 

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

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

(dokładne dane pełnomocnika będącego osobą trzecią , w tym np.: imię i nazwisko, PESEL pełnomocnika) 

 

pełnomocnictwa do reprezentowania:  

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

(nazwy (firmy) i siedziby wszystkich Wykonawców, w imieniu i na rzecz których działa pełnomocnik) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników 
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin” 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ………………….z dnia ……..2010 r. 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania w postępowaniu i 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego*, a w szczególności do: 

- złożenia i podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dopuszczenia do udziału  
w negocjacjach),  

- składania i podpisywania wszelkich oświadczeń,  

- potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów, prowadzenia negocjacji i innych czynności  
w postępowaniu,  

- złożenia i złożenia (podpisania) oferty. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw.......**  

 

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 
 

  

 

………………………………………………… 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

                                                 
* w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej 
** jeżeli Wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienie pełnomocnika do udzielenia dalszych 
pełnomocnictw np. tylko do jego pracowników, powinien wskazać dla jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo 


