TABLICA OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO/STRONA INTERNETOWA
Znak sprawy: 1/2016/PCM

Wieruszów, dn. 05.04.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI
Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i
pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ, Szpital Powiatowy, ul.
Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 062 7845509, faks 062 7845502.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia
mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie
ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp.
z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
III.1) WADIUM - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni niniejszy warunek jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 1.1.1. w CZĘŚCI 1 co najmniej w grupie 8, 9 i 13
Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1.1.2. w CZĘŚCI 2 co najmniej w
grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1.1.3. w CZĘŚCI 3 co
najmniej w grupie 1, 2, 8, 9 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w Postępowaniu określonego w Sekcji IX pkt.
1 ppkt. 1.1., według formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia, o którym mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz na podstawie dokumentu
(oświadczenia), o którym mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.2, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wyżej opisany warunek
Wykonawca spełnia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, każdy z
Wykonawców powinien samodzielnie spełniać warunki udziału w Postępowaniu określone w Sekcji IX
pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć oświadczenia, o których
mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty, o których mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.2.
Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt 1.1. może zostać złożone przez Pełnomocnika
reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Zamawiający dokona oceny
spełniania niniejszego warunku według formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie Zamówienia, warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt. 1 ppkt. 1.2.,
Wykonawcy powinni spełniać łącznie oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć
oświadczenia, o których mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1.SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Zamawiający dokona oceny
spełniania niniejszego warunku według formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie Zamówienia, warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt. 1 ppkt. 1.3.,
Wykonawcy powinni spełniać łącznie oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć
oświadczenia, o których mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1. SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Zamawiający dokona oceny
spełniania niniejszego warunku według formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie Zamówienia, warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt. 1 ppkt. 1.3.,
Wykonawcy powinni spełniać łącznie oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć
oświadczenia, o których mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1. SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Zamawiający dokona oceny
spełniania niniejszego warunku według formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie Zamówienia, warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt. 1 ppkt. 1.4.,
Wykonawcy powinni spełniać łącznie oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć
oświadczenia, o których mowa w Sekcji X pkt. 1 ppkt. 1.1. SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1. Cena - 90
• 2. klauzule fakultatywne – 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty.
Istotne zmiany zawartej Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz warunki dokonania zmiany
Umowy zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym odpowiednio: 1.1. dla CZĘŚCI 1: Załącznik od
nr 7.1 do SIWZ 1.2. dla CZĘŚCI 2: Załącznik od nr 7.2 do SIWZ 1.3. dla CZĘŚCI 3: Załącznik od nr 7.3
do SIWZ. 2. Zmiana Umowy może zostać dokonana w formie pisemnego aneksu, którego treść zostanie
zaakceptowana przez obie strony. Inicjatorem zmian do Umowy może być zarówno Wykonawca jaki i
Zamawiający.
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum
Medyczne Sp z o.o NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Budynek D- SEKRETARIAT.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2016
godzina 11:00, miejsce: Powiatowe Centrum Medyczne Sp z o.o NZOZ Szpitala Powiatowego w
Wieruszowie ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów Budynek D- SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenia mienia i OC.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych. 2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i
wandalizmu. 3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 4) Obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego działalność
leczniczą. 5) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i z tytułu posiadanego mienia..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.51.60.00-0, 65.51.51.00-4, 65.51.50.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena – 90
2. klauzula fakultatywna - 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie OC nadwyżkowe.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Dobrowolne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w
następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej z rozszerzeniem o OC
nadwyżkowe.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.93.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena – 90
2. klauzula fakultatywna - 10
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenia pojazdów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z
ruchem tych pojazdów. 2) Ubezpieczenie AUTO-CASCO. 3) Ubezpieczenie NNW kierowców i
pasażerów. 4) Ubezpieczenie Assistance. 5) Ubezpieczenie szyb samochodowych..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena – 90
2. klauzula fakultatywna - 10
Prezes Zarządu : Eunika Adamus

