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

nie dotyczy

Lublin: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej, ubezpieczenia

mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia komun ikacyjnego floty

samochodowej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Pro f. M. Kaczy ńskiego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie.

Numer ogłoszenia: 359346 - 2014; data zamieszczenia : 29.10.2014

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:  http://bip.lublin.pl/snzoz/index.php?id=65

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą 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,

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia komunikacyjnego floty samochodowej Szpitala

Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Lublinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres ubezpieczenia obejmuje: I.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego

działalność leczniczą. 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody

rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą oraz szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku

z prowadzoną działalnością pozaleczniczą lub posiadanym mieniem, wyrządzone osobie trzeciej przez

spowodowanie śmierci, rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub szkody rzeczowej. II. Ubezpieczenie mienia od

wszystkich ryzyk- all risks, III. Ubezpieczenia komunikacyjne dotyczące Floty Samochodowej Zamawiającego:

1.Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego 2.Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

3.Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 4. Assistance / Holowanie.
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II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6

ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8.

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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 waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na wykonywanie działalności

ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ (np. Komisję Nadzoru Finansowego) na wykonywanie

działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o

działalności ubezpieczeniowej (Dz U. z 2003 nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) (tekst jednolity Dz. U. z

2013 r. poz. 950 z późn. zm.) uprawniające w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa

do prowadzenia tej działalności co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego

zamówienia tj. prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,

ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk i ubezpieczeń komunikacyjnych.(tj. co najmniej w grupie 1, 3,

8, 9, 10, 13 Działu II Załącznika do ww. ustawy). Zamawiający dokona oceny spełniania warunku

zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu wyszczególnionego w punkcie 6.1.2.

Oświadczenie będzie stanowić załącznik do oferty.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia określonego w punkcie

6.1.1

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia określonego w punkcie

6.1.1

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 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.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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

zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają na dzień 31-12-2013 r. kapitały własne w

wysokości co najmniej 100 000 000,00 zł (słownie sto milionów złotych). Zamawiający zaprosi do

składania ofert 5 wykonawców, którzy posiadają najwyższe kapitały własne. Dla wykonawców

działających wspólnie za kapitały własne na potrzeby niniejszego zamówienia przyjmuje się sumę

kapitałów własnych wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku zgodnie z formułą

spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu określonego w punkcie. 6.1.3

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli  podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z

przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w

przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1

rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli  podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z

przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
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przypadku  podmiotów  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1

rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny 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 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;

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

ubezpieczenia 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 Rzeczypos politej 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;

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
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zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

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 wniosku 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg ograniczony.

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

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do składania ofert, gdy

liczba wykonawców spełniaj ących warunki udziału w post ępowaniu b ędzie wi ększa ni ż określona w

ogłoszeniu o zamówieniu

1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają

warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich

Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert. 2. Jeżeli liczba Wykonawców,

którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu

będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy posiadają najwyższe

kapitały własne. Dla wykonawców działających wspólnie za kapitały własne na potrzeby niniejszego zamówienia

przyjmuje się sumę kapitałów własnych wykonawców. 3. Jeżeli nie będzie można wytypować 5 wykonawców,

którzy posiadają najwyższe kapitały własne, ze względu na to, że dwóch lub więcej wykonawców posiada

kapitały własne w identycznej wysokości, zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wszystkich tych

wykonawców i wówczas liczba wykonawców zaproszonych do składania ofert może wynieść odpowiednio 6 lub

więcej.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - zakres ubezpieczenia - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach: 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, 5) zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie przedmiotu

zamówienia, wynikających ze zwiększenia lub zwiększenia stanu poszczególnych składników majątku w trakcie

realizacji zamówienia; zmiany te mogą spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany

wynagrodzenia będą obliczane na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie, 6) Zmiana w KRS lub we

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w trakcie realizacji zamówienia, 7) Zmiana kont bankowych, 8) ze

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania, iż zmiany te mają wpływ na koszt wykonania

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana umowy może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na

przyszłość. 9) ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania, iż zmiany te mają wpływ na koszt

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana umowy może dotyczyć tylko wysokości

wynagrodzenia na przyszłość, 10) zmiany stawki podatku VAT.

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:  Zaproszenia do składania

ofert wraz z SIWZ oraz załącznikami przesłane zostaną Wykonawcom zakwalifikowanym na miejscach od 1 do 5

lub więcej zgodnie z punktem 5 Rozdziału 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  06.11.2014

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
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nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

7 z 7 2014-10-29 13:37


