
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

nie dotyczy 

 

Lublin: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej i 

ubezpieczenia mienia Szpitala Neuropsychiatrycznego  im. Prof. M. 

Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr owotnej.  

Numer ogłoszenia: 297429 - 2011; data zamieszczenia : 15.11.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.snzoz.lublin.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej i ubezpieczenia mienia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usługa ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 

Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje: I. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - all risk III. 

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie Auto Casco V. Ubezpieczenie 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   
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-Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w 

niniejszej SIWZ, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi zezwolenie na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej wydany przez właściwy organ, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 

dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz U. z 2010 nr 11 poz. 66 ze zm), 

co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (części I lub II) tj. 

prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń działu II grupy 1,3, 8, 9, 10, 13 załącznika nr 1 do 

ww. ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Dokument ten 

będzie stanowić załącznik do oferty. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Page 2 of 6

2011-11-15http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=297429&rok=20...



Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę i 

szybką reakcję w przypadku zgłoszenia szkody. b) prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i 

likwidacji szkód majątkowych. c) dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym (co najmniej: - 

jeden likwidator majątkowy, -jeden likwidator komunikacyjny) Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY Nr 1. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Wymagania spełniają wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22.05.2003 roku o 

działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz U. z 2010 nr 11 poz. 66 ze zm.) posiadają na dzień 

30.06.2011 r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 

100 %; b) zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz 

U. z 2010 nr 11 poz. 66 ze zm) posiadają na dzień 30.06.2011 r. wskaźnik pokrycia marginesu 

wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100 %. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nr 1 

Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę 

punktów z oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na które składać się będzie 

suma punktów uzyskanych za - kondycję finansową - zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) 

kondycja finansowa (zdolność ekonomiczna i finansowa): a) wysokość wskaźnika pokrycia 

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami ustalonego na dzień 30.06.2011r.: -od 100% do 

109 % - 1 pkt, -od 110% do 119 % - 2 pkt, -od 120% do 149 % - 3 pkt, -150 % i powyżej - 5 pkt, 

b) wysokość wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi ustalonego na 

dzień 30.06.2011 r.: -od 100% do 249 % - 1 pkt, -od 250% do 349 % - 2 pkt, - 350% i powyżej - 5 

pkt. W przypadku wykonawców działających wspólnie, którzy w oświadczeniu Wykonawcy o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nr 1, 

wskażą wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami oraz wskaźnik 

pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi,dotyczący każdego z tych wykonawców, 

Zamawiający oceni wskaźniki korzystniejsze dla tych wykonawców. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANIU 
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ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� 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 albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
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� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

6.3. Ponadto do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć: 1. Pełnomocnictwo 

lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w przypadku podpisania oferty przez inną osobę-y niż wymienione w odpisie z 

właściwego rejestru. 2.Dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do udziału w post ępowaniu:  5. 

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do udziału w post ępowaniu 

Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na które składać się będzie suma punktów uzyskanych za - 

kondycję finansową - zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) kondycja finansowa (zdolność ekonomiczna i 

finansowa): a) wysokość wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami ustalonego 

na dzień 30.06.2011r.: -od 100% do 109 % - 1 pkt, -od 110% do 119 % - 2 pkt, -od 120% do 149 % - 3 pkt, 

-150 % i powyżej - 5 pkt, b) wysokość wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 

ustalonego na dzień 30.06.2011 r.: -od 100% do 249 % - 1 pkt, -od 250% do 349 % - 2 pkt, - 350% i 

powyżej - 5 pkt. W przypadku wykonawców działających wspólnie, którzy w oświadczeniu Wykonawcy o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nr 1, wskażą wskaźnik 

pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami oraz wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności 

środkami własnymi,dotyczący każdego z tych wykonawców, Zamawiający oceni wskaźniki korzystniejsze 

dla tych wykonawców. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy. 1) wystąpienia 

okoliczności, których  nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez 

tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 2) zwiększenia świadczeń dodatkowych Wykonawcy bez zmiany 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie, 3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy bez zmiany 

zakresu przedmiotu umowy, 4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację umowy - stosownie do tych zmian. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  nie dotyczy 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Specyfikacja zostanie 

przekazana nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert po kwalifikacji złożonych wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w pos tępowaniu lub ofert:  23.11.2011 

godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul. 

Abramowicka 2 20-442 Lublin. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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