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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362984-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Piła: Usługi ubezpieczeniowe
2016/S 201-362984

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
Rydygiera 1
Piła
64-920
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Orzechowski
Tel.:  +48 223188128
E-mail: michal.orzechowski@grassavoye.pl 
Faks:  +48 223188156
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalpila.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.szpitalpila.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:michal.orzechowski@grassavoye.pl
www.szpitalpila.pl
www.szpitalpila.pl


Dz.U./S S201
18/10/2016
362984-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 7

18/10/2016 S201
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 7

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im.
Stanisława Staszica”.
Pakiet 1 – ubezpieczenie majątku
Pakiet 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Pakiet 3 – ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych.

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 wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie majątku
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66515400
66515100
66515000
66515200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 1
64-920 Piła.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe
w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
zdarzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 20
Cena - Waga: 80

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000 PLN dla
Pakietu I. Wymagania dotyczące formy oraz sposobu wniesienia wadium są określone w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren RP, ale w odniesieniu do wyjazdów służbowych – cały świat.

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie:
A. Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
B. Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania
mienia.

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

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
Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 25 000 PLN dla
Pakietu II. Wymagania dotyczące formy oraz sposobu wniesienia wadium są określone w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
66516100
66514110
66512100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów zgodnie z brzmieniem art. 25 ustawy z 22.5.2003 o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz PBUK.

II.2.4) Opis zamówienia:
A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
B. Ubezpieczenie Autocasco
C. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.

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

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
Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN dla
Pakietu III. Wymagania dotyczące formy oraz sposobu wniesienia wadium są określone w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

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:
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu:
1. W zakresie kompetencji: posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ustawie z 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i
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reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844, z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli działalność przed wejściem w
życie ustawy z 28.7.1990 o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 z późn. zm.) zaświadczenie
Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej .W celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu wymagane będzie przedłożenie zezwolenia na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa zgodnie z ustawą z
11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844, z późn. zm.)., a w przypadku gdy
rozpoczęli działalność przed wejściem w życie ustawy z 28.7.1990 o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr
59, poz. 344 z późn. zm.) – zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 7.5. ppkt 1) i 2) Rozdział I SIWZ, składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 Rozdział I SIWZ.
3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.8.1. Rozdział I SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
7.5.1) Rozdział I SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.8.2.Rozdział I SIWZ, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej
osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
5.Dokumenty wymienione w pkt. 7.8.1.-7.8.3. Rozdziału I SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

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
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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: 24/11/2016
Czas lokalny: 11:00

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: 24/01/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2016
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Siedziba Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1
64-920 Piła.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
10.2019.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z 5.1.2016 (Dz.U.U.E. nr L 3/16 z 6.1.2016) ustanawiającym standardowy
formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień ich złożenia –
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7.5.-7.6 Rozdział I SIWZ.
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz
dokumenty wymienione w pkt 7.7.3. IdW, zgodnie z Rozdziałem I SIWZ.
4. Pełnomocnikiem Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego
jest Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa,
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NIP: 526-02-10-292.
5. Adres na który muszą zostać wysłane oferty: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul.
Rydygiera 1, 64-920 Piła.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2016
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mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

