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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,
os. Na Skarpie 66, 31-959 Kraków
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polska
Tel.:  +48 126229487
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl 
Faks:  +48 126444756
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zeromski-szpital.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
„MERYDIAN” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.
ul. Piotrkowska 233
Łódź
90-456
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurek
E-mail: a.jurek@merydian.pl 
Faks:  +48 426377799
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
„MERYDIAN” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.
ul. Piotrkowska 233
Łódź
90-456
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurek
E-mail: a.jurek@merydian.pl 
Faks:  +48 426377799
Kod NUTS: PL113
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Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie (2 pakiety)
Numer referencyjny: ZP 27/16

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, w zakresie:
dla Pakietu 1
- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
dla Pakietu 2
- ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej
określają Załączniki nr 2 i nr 7 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
66515000
66515400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

www.zeromski-szpital.pl
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej
określają Załączniki nr 2 i nr 7 do SIWZ.

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: 24
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
66516000
66516400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej
określa Załącznik nr 2 do SIWZ.

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: 24
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
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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

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:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym
z przedmiotem zamówienia.
Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych winni złożyć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 poz. 1844 ze zm.), w
zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub dokument równoważny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający formułuje szczegółowe wymagania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien
posiadać doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. wykonał lub dla świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) DLA PAKIETU 1 - co najmniej jedną usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, o łącznej wartości sum ubezpieczenia ubezpieczanego mienia nie niższej
niż: 60 000 000,00 zł.
b) DLA PAKIETU 2 – co najmniej jedną usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, o łącznej wartości sum gwarancyjnych odpowiedzialności cywilnej nie
niższej niż 2 000 000,00 zł
Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych winni złożyć wykaz usług potwierdzający, że wykonał lub dla świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości (łącznej
wielkości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych), przedmiotu (rodzajów ubezpieczeń), dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie:
a) DLA PAKIETU 1 - co najmniej jedną usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia Pakietu 1, o łącznej wartości sum ubezpieczenia ubezpieczanego mienia
nie niższej niż: 60 000 000,00 zł;
b) DLA PAKIETU 2 – co najmniej jedną usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia Pakietu 2, o łącznej wartości sum gwarancyjnych odpowiedzialności
cywilnej nie niższej niż 2 000 000,00 zł

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach
określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego zostały opisane w rozdziale XVII SIWZ.

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: nie

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: 26/09/2016
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
Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2016

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2016
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Łódź, „MERYDIAN” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A., ul. Piotrkowska 233, 90-456 Łódź – sala
konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacje dotyczące trybu otwarcia zostały określone w Rozdziale XV 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:
I. Podstawy wykluczenia zostały opisane w rozdziale VI SIWZ.
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II. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i
przesłankom wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg informacji Załącznika nr 5 do SIWZ.
III. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przesłankom wykluczenia
wskazanych przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Prawo zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych;
5. oświadczenie 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 lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
IV. W przypadku złożenia oferty wspólnej wymagane dokumenty i oświadczenia zostały opisane w rozdziale VII
SIWZ.
V. Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wymagane dokumenty i oświadczenia zostały opisane w rozdziale VII SIWZ.
VI. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu:
1. zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich:
1.1. dla Pakietu 1 w wysokości – 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);
1.2. dla Pakietu 2 w wysokości – 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach opisanych w Rozdziale XX SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy na wniesienie odwołani regulują przepisy art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a w formie pisemnej
lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2016


