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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr 4/CPD/PN/UBEZP/2020 pn. „ Usługi ubezpieczeń majątkowych i osobowych w latach 2020-2023

Szanowni Państwo,
1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia w zakresie Części nr I najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę
spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlegającego odrzuceniu firmę Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa,
która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując, w kryterium oceny ofert (Cena) - 80
punktów, w kryterium dla tej części (Klauzule fakultatywne) - 0 punktów, otrzymując łączna największą
ilość punktów - 80,00.

2. Jednocześnie informuję, że w postępowaniu Wykonawcy składający oferty niepodlegające odrzuceniu w
zakresie Części nr I uzyskali następującą ilość punktów:_________ ______________________________
Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
„Cena zaoferowana za
realizację przedmiotu
zamówienia" (80%)

Postanowienia
zaakceptowane
dodatkowe
(fakultatywne)

Liczba pkt w kryterium
Akceptacja „Klauzule
fakultatywne" (20 pkt)

Razem

3.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych, ul. Rodziny Hiszpańskich
8, 02-685 Warszawa

80,00

brak

0,00

80,00

3. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia w zakresie Części nr II najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę
spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlegającego odrzuceniu firmę Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, która
zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując, w kryterium oceny ofert (Cena) - 80 punktów,
w kryterium dla tej części (Klauzule fakultatywne) - 14 punktów, otrzymując łączna największą ilość
punktów - 94,00.

4. Jednocześnie informuję, że w postępowaniu Wykonawcy składający oferty niepodlegające odrzuceniu w
zakresie Części nr II uzyskali następującą ilość punktów:_________ ______________________________
Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
„Cena zaoferowana za
realizację przedmiotu
zamówienia" (80%)

Postanowienia
zaakceptowane
dodatkowe
(fakultatywne)

Liczba pkt w kryterium
Akceptacja „Klauzule
fakultatywne" (20 pkt)

Razem

2.

Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji
WARTA S. A.
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87

80,00

2i3

14,00

94,00
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Sekretariat: tel. +48 22 60 17 800, fax. +48 22 60 17 895
Kancelaria: tel. +48 22 60 17 830, fax. +48 22 60 17 898
NIP 526-25-24-646, REGON 017232705
http://www.cpd.mswia.gov.pl

5. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia w zakresie Części nr IV najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę
spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlegającego odrzuceniu firmę Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A., 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24, która zaoferowała
wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując, w kryterium oceny ofert (Cena) - 80 punktów, w kryterium
dla tej części (Klauzule fakultatywne) - 19 punktów, otrzymując łączna największą ilość punktów - 99,00.
6. Jednocześnie informuję, że w postępowaniu Wykonawcy składający oferty niepodlegające odrzuceniu w
zakresie Części nr IV uzyskali następującą ilość punktów:________ ______________________________
Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
„Cena zaoferowana za
realizację przedmiotu
zamówienia" (80%)

Postanowienia
zaakceptowane
dodatkowe
(fakultatywne)

Liczba pkt w kryterium
Akceptacja „Klauzule
fakultatywne" (20 pkt)

Razem

1.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A.
00-133 Warszawa
Al. Jana Pawła II 24

80,00

1-6 i 8-10

19,00

99,00

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ustawy Pzp, Zamawiający
zawiadamia ponadto, o unieważnieniu w/w postępowania w Części III przedmiotu zamówienia, na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie, z którym zamawiający
unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z
zastrzeżeniem pkt 2 i 3 oraz na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie, z
którym, jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części
postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 stosuje się odpowiednio. W wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie składania ofert w postępowaniu, nie złożono żadnych ofert, w części III przedmiotu
zamówienia.
8. Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z rozdziałem XVII SIWZ
- Środki ochrony prawnej i działem VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli 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 odnoszące się do postępowań
o wartości poniżej 139 000 euro, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp - odwołanie, które wnosi się
do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu, w terminie 5 dni od dnia:
1) przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;
2) w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione
powyżej).

9. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z Wykonawcą w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni-, jeżeli
zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza równa niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 lust. 8 (z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt
la), który określa, iż Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
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