Wieruszów, 2008-08-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU( O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na
podstawie art.11 ust.8 u pzp / wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty
206 tys. euro/
Nr sprawy: PCM-ZP/1U/2008
• Zamieszczono w miejscu ogólnie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego
oraz na stronie internetowej w dniu 2008-08-06
• Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2008-08-06
pod numerem: 183272-2008
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Wieruszowie
Działając na podstawie art. 40 ust., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm / ,
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
Ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów
strona www: pcm-nzoz-wieruszow.pl
e-mail: zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.00
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniŜej
progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 u pzp.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: pcm-nzoz-wieruszow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać:
Osobiście w siedzibie Zamawiającego, w dziale zamówień publicznych,
Za zaliczeniem pocztowym,
Pobrać ze strony internetowej
Opłata za SIWZ wynosi: 50,-PLN
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
moŜliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego sp.z o.o.
w Wieruszowie
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 66.33.00.00-2.
5) Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. Zamawiający wymaga
udokumentowania, Ŝe Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
z dn. 22 maja 2003r. z późn. zm. / Dz. U. z 2003r. nr 124.poz.1151 z późn. zm. /.
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w rodz. VI ust. 1 pkt. od 1.1 do 1.4 SIWZ.
2. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę „
spełnia – nie spełnia„ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iŜ Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki. Nie
spełnienie chociaŜby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4
Ustawy.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
następujące dokumenty i oświadczenia, tj.:
1.1.zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
toŜsamym ze wskazanym przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na
podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, Ŝe Wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu
uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, Ŝe prowadzi on działalność ubezpieczeniową w
wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia - wraz z
przytoczeniem podstawy prawnej - na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności
wymaganej przez Zamawiającego,
1.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niŜ 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert,
1.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
1.4 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
Ustawy -zał. nr 1do SIWZ.
8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
cena

Waga
100

10) miejsce i termin składania ofert: Powiatowe Centrum Medyczne sp. o.o., ul. Warszawska
104, 98-400 Wieruszów, dział zamówień publicznych, do dnia 2008-08-14 do godz. 11.00
11) miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Medyczne sp. o.o., ul. Warszawska 104,
98-400 Wieruszów, dział zamówień publicznych, do dnia 2008-08-14 do godz. 11.10
12) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia
otwarcia ofert.
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy
ramowej
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna: Zamawiający nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.

____________________________________
Zamawiający

